Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda soti-mäddkooʹddi alttummuž da sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl
di peälštemtuåim riâššmõõžž oođummuž kuõskkjen lääʹjjšiõttummšen di Euroopp pääiklaž
jiõččvaaldâšm vuâđđǩeeʹrj 12 da 13 artikla meâldla iʹlmmtõõzz uʹvddem diõtt.
EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVV-VUEʹǨǨŠÕS SIISKÕS

Eʹtǩǩõõzzâst ehdtet šiõtteemnalla ođđ vaaldšemtääʹzz, soti-mäddkooʹddi, alttummuž da
tuåimmjummuž kõskkvuõđâst kõskksa lääʹjj, kook liâ soti-mäddkåʹddlääʹǩǩ, lääʹǩǩ sosiaal- da
tiõrvâsvuõđhuâl riâššmõõžžâst, lääʹǩǩ peälštemtuåim riâššmõõžžâst di tõi õhttsaž viõʹǩǩepiijjâmlääʹǩǩ, soti-mäddkooʹddi teäggtemlääʹǩǩ di ehdtõõzz kooʹddi riikkvuäʹzz kuõskki lääʹjjšiõttummuž, piiđlääʹjjšiõttummuž, soti-mäddkooʹddi tuâjjlažkååʹdd kuõskki lääʹjjšiõttummuž di
måttmi takaivaaldâšm kuõskkji laaʹjji muʹttem diõtt.
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid di peälštemtuåim kuõskki oođummuž täävtõssân
ǩeeʹʒʒeed pueʹrrjieʹllem - da tiõrvâsvuõttjeäʹrdõõzzid, tuõrvvâd õõutverddsaid da vueʹǩǩšõs sosiaal- da tiõrvâsvuõtt- di peälštemtuåim kääzzkõõzzid, pueʹreed kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da
âsttjemvuõđ di staanvuõđ, tuõrvvâd ämmatčieʹppi tuâjjviõǥǥ vuäǯǯmõš, vaʹstteed
õhttsažkååddlai muttsi mieʹldd puʹhttmid vaʹǯǯtõõzzid da tuõʹllʼjed kuuli šõddmõõžž.
Eʹtǩǩõõzz mieʹldd Lääʹddjânnma raajât 22 soti-mäddkååʹdd, koid seerdčeš kooʹddi vuâsttõõzzin
tääʹl åårrai sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl da peälštemtuåim tuâj. Uusimaa mäddkååʹdd sosiaal- da
tiõrvâsvuõđhuâl da peälštemtuåim riâššâmvuâsttõs čoʹrsteʹči jeeʹres jânnam räʹtǩǩummšest nuʹt,
što Heʹlssen gåårda kuâđđjeʹči kuuitâǥ ooudâs tõi riâššâmvuâsttõs. Lââʹssen kääzzkõõzzi
riâššmõõžžâst väʹstteʹči Uusimaa mäddkååʹdd nellj soti-mäddkååʹdd da sosiaal- da
tiõrvâsvuõđhuâlast lââʹssen HUS-mäddkåʹddõhttõs. Tiõrvâsvuõđhuâl riâššâmvuâsttõs
juâkkjeʹči lääʹjjest da riâššâmsuåppmõõžžâst meäʹrteeʹjin naaʹlin vuuʹd soti-mäddkooʹddi,
Heʹlssen di HUS-mäddkåʹddõhttõõzz kõõsk.
Pirrõstiõrvâsvuõđsuõjjummuš di pueʹrrjieʹllem - da tiõrvâsvuõđ ooudâsviikkmõš kuâđđjeʹči
kooʹddi tuâjjan leša ooudâsviikkâmtuâjj leʹčči še soti-mäddkooʹddi tuâjj. Mättʼtõõttâmhuâl
škooulkuraattor- da škooulpsykoloogtuâj seʹrddjeʹči kuuitâǥ soti-mäddkooʹddid.
Soti-mäddkååʹdd leʹčči õõlmâsvuõiggâdvuõđla õhttsažkååʹdd, koin lij jiijjeez vuuʹdin
jiõččvaaldâšm. Ođđ soti-mäddkååʹdd leʹčči jiijjeez vuuʹdest ânnʼjõõžž mäddkooʹddid vaʹstteei,
leša Uusimaa mäddkååʹdd di Itä-Savo puõccihåiddamvõudda kuulli kooʹddi vueʹzzest
čoʹrsteʹčeš ânnʼjõõžžâst mäddkåʹddjuâǥǥast. Soti-mäddkooʹddi pââimõs mieʹrreei tuåimmorgaan leʹčči vaalin vaalšeeivuâlaž soti-mäddkåʹddväʹlddõs.
Soti-mäddkåʹddlääʹjjest šiõtteʹčeš soti-mäddkååʹdd tuåimmjummuž, tällõõzz da vaaldâšm di tällõõzz taʹrǩǩummuž kuõskki šiõttâlm. Sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl riâššmõõžžâst uʹvddemvuâlaž
laaʹjjin seerdčeš kååddlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl riâššâmvuâsttõs vuâđđeemvuâlaid sotimäddkooʹddid. Peälštemtuåim riâššmõõžžâst uʹvddemvuâlaž laaʹjjin seerdčeš kååddla peälštemtuåim riâššâmvuâsttõs vuâđđeemvuâlaid soti-mäddkooʹddid.
Sosiaal-da tiõrvâsvuõđhuâl vooudla õhttsažtuâj da mieʹrrmeâldla kääzzkõsrajjâz
ainsmâttmõššân raajčeš vitt õhttsažtuâjjvuuʹd. Õhttsažtuâjjvõudda koʹlle soti-mäddkååʹdd raajče
neelljpiirieeʹjji õhttsažtuâjjplaan.
Ehdtõõzzâst šiõtteʹčeš tääʹrǩben soti-mäddkååʹdd riâššâmvuâstõõzz di tääʹrǩben rajjeeʹl
kääzzkõõzzi haʹŋǩǩummšest privaattin kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin di vuåkrrtuâjjviõǥǥ âânnmõõžžâst.
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Riikk vueiʹtlvažvuõđ ohjjeed soti-mäddkooʹddi vuâsttõʹsse kuulli sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl da
peälštemtuåim ehdtet seämma-ääiʹj raʹvvjemnalla. Riikksuåvtõs raʹvvjeʹči juõʹǩǩ neelljad eeʹjj
strateegla täävtõõzzid sosiaal-da tiõrvâsvuõđhuõllu. Soti-mäddkooʹddi õõlǥči väʹldded täävtõõzz lokku jiijjâz tuåimmjummšest da še õhttsažtuâjjsuåppmõõžži valmštõõllmõõžžâst.
Lââʹssen sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria saaǥǥstõõllči piirieeʹjji soti-mäddkooʹddivuiʹm tõi
riâššâmvuâsttõʹsse kuulli sosiaal-da tiõrvâsvuõđhuâl teâuddjummšest. Vaʹstteeinalla
riikksuåvtõs raʹvvjeʹči juõʹǩǩ neelljad eeʹjj strateegla täävtõõzzid peälštemtueiʹmme da siiʹsǩministeria saaǥǥstõõllči piirieeʹjji soti-mäddkooʹddivuiʹm tõi riâššâmvuâsttõʹsse kuulli peälštemtuåim teâuddjummšest.
Soti-mäddkooʹddi tuåimmjummuš teäggtet vueiʹvv-vueʹzzest riikk teäggtõõzzin da kooi-ne
meäʹrin kääzzkõõzzi õõʹnnʼjin peʹrrjem äʹššneǩmaausivuiʹm. Teäggtõõzzâst šiõtteʹčeš sotiteäggtõslaaʹjjin. Teäggtõs meäʹrtõõvvči laʹsǩǩeeʹld vueiʹvv-vueʹzzest soti-mäddkååʹdd
kääzzkõstaarb di jeällmõštuejjeeʹji vuâđald. Peälštemtuåim teäggtõʹsse vaaikteʹči lââʹssen riskkǩeʹrdd. Riikk teäggtõs leʹčči soti-mäddkooʹddid takaikäʹttemnallšeeʹm. Teäggtõsvuâsttõõzz
seeʹrdeen kooʹddin riiʹǩǩe, âlgg riikk puåttjid lââʹzzted da kooʹddi puåttjid vaʹstteeinalla
ǩieʹppeed tõin meädda siiʹrdi teäggtõsvuâsttõõzz veeʹrd. Tän diõtt riikk piiđpuåttjid ehdtet
šõddeemnalla kõrsmâʹtteeʹl riikk tiânâspiiđtummuž. Što obbpiiđtääʹss ij šõõddči, õõlǥtet
kooʹddid vueʹleed kåʹddpiiđ. Kåʹddpiiđ ǩeäʹppummuš leʹčči 12,63 proseʹnttõhttõõǥǥ pukin
kooʹddin. Še kooʹddi vuäʹzz õutstõspiiđ puåttjest vueʹleʹčeš da riikkvuäʹzz vaʹstteeinalla
šõõddčeš.
Soti-mäddkååʹddest ij leʹčče vueʹlǧǧemsââʹjest vuõiggâdvuõđ väʹldded kuʹǩesäiggsâst lääin.
Soti-mäddkåʹdd vuäitči kuuitâǥ väʹldded riikksuåvtõõzz miõttâm lääinväʹlddemväʹlddvuõđ
äʹššõhttsažvuõđin kuʹǩesäiggsa lääin investâsttmõõžži teäggtummšen. Lââʹssen šiõtteʹčeš ǩirrla
da vieʹltʼteeʹm investâsttmõõžž lââʹsslääintemvueiʹtlvažvuõđâst. Soti-mäddkooʹddi õõlǥči
raajjâd läinnraam seʹst âânnmin investâsttmõõžžin investâʹsttemplaan, koon priimmče
vueʹzzsteez sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria da siiʹsǩministeria.
Piiđtummuž kuõskki muttâz viiǥǥčeš čõõđ piiđõõlǥniiʹǩǩi kõskkvuõđâst vueiʹtlva neutraalnalla.
Tuâj piiđtummuš ij kõrsmeʹče ij-ka obbpiiđtääʹss kaggõõđče.
Kooʹddi riikkvuäʹzzid ehdtet ǩieʹppeemnalla seʹrddjeei tuâjaid vaʹstteei vueʹzzest da täʹst di
kåʹddpiiđ vueʹlummšest šõddi muttsid rääʹjteʹčeš riikkvuäʹssriâšldõʹǩǩe seʹst õõnnʼjin põõšši
meäʹrtõõvvituejjeeʹjin da riikkvuäʹssriâšldõkmuttâz taʹssjummšin.
Kååddla sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl da peälštemtuåim kääzzkõsvuõđâst åårrai tuâjjlažkåʹdd
seʹrddjeʹči Heʹlssen gåårad kääzzkõsvuõđâst åårrai tuâjjlažkååʹdd lokku vääʹldǩani sotimäddkooʹddi kääzzkõsvuõʹtte jäärnaǩluõvtõõzz vuâđđjurddi meâldlânji. HUS-puõccihåiddamvuuʹd tuâjjlažkåʹdd seʹrddjeʹči HUS-mäddkåʹddõhttõʹsse.
Puõccihåiddamvuuʹdi da šõddâmvâkksai spesiaalhuâllvuuʹdi kåʹddõhttõõzz di tõi jällmõš,
vuâsttõõzz da õõlǥtõõzz seʹrddjeʹče soti-mäddkooʹddid. HUS jällmõš seʹrddjeʹči kuuitâǥ HUSmäddkåʹddõhttõʹsse da Heʹlssen gåårad jällmõš ij seʹrddjeʹče, leša tän meäʹrin šiõtteʹčeš tällõshååid jerrâttmõõžžâst gåårad jeeʹres tällõshååidast. Soti-mäddkooʹddid seʹrddjeʹči kooʹddin,
Heʹlssen gåårad lokku vääʹldǩani, sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl da peälštemtuåim riâššmõʹšše
õhttneei pååđtäʹvver jällmõš. Jällmõš-siirdin jeät spraavče koʹrvvõõzz kooʹddid jiâ-ka
kåʹddõhttõõzzid muđoi grååʹm ǥu nåkkmin vueʹjjin, koin kååʹdd ekonoomlaž jiõččvaaldâšm
ǩeäʹʒʒnõõvči.
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Soti-mäddkåʹddlääʹjjest šiõtteʹčeš še soti-mäddkooʹddi õhttõsnallšâst tuåimmsââʹjj- da ǩiiddâlmvaaldâšm siltteemkõõskõõzzâst, koʹst riikk vuäitči leeʹd vueʹssneʹǩǩen. Siltteemkõõskõõzz tuâjjan leʹčči tuõʹllʼjed soti-mäddkooʹddi õhttsaž sââʹjjteâttriâšldõõǥǥ da tõin vuäitči leeʹd še jeeʹres
soti-mäddkooʹddi tuʹmmjem tuâj
Eʹtǩǩõõzzâst ehdtet lââʹssen, što eeʹttiǩ-kåʹdd priimmče uʹvddemnalla Euroopp pääiklaž
jiõččvaaldâšm vuâđđǩeeʹrj 12 da 13 artikla meâldla iʹlmmtõõzz vuâđđǩeeʹrj suåvvtummšest
Lääʹddjânnmest kooʹddid da soti-mäddkooʹddid. Iʹlmmtõs lij miârktum šõddâd viõʹǩǩe määnpââʹj vuõssmõs peiʹvven koolm määnpââʹj ǩeeʹjjest tõn mâŋŋa, ǥu tõʹst lij iʹlmmtum suåppmõõžž
ruõkkja.
Ehdtõõzz meâldla soti-mäddkååʹdd altteʹčeš vueiʹtlva sõrgg laaʹjji priimmʼmõõžž da raʹvvjummuž mâŋŋa. HUS-mäddkåʹddõhttõs altteʹčeš vuâđđsuåppmõõžž priimmʼmõõžžin. Vuõssmõõzz
mäddkåʹddvaal tooimteʹčeš grååʹm ǥu Heʹlssnest 24.1.2022. Vuõss pooddâst soti-mäddkooʹddi
kõskkpoddsažvaaldâšm da mäddkåʹddvaali mâŋŋa vaalšum soti-mäddkåʹddväʹlddõõzzi
tuåimmjummuž jåttjummuž mâŋŋa soti-mäddkååʹdd valmštâʹlle tuåimmjummuž organisâsttmõõžž di tuâjjlažkåʹdd-da jällmõš-seerd õõutsââʹjest kooʹddi da kåʹddõhttõõzzin nuʹt,
što sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl, peälštemtuåim di jeeʹres jeeʹrab šiõtteemvuâlai kääzzkõõzzi da
tuâjai riâššâmvuâsttõs seʹrddjeʹči soti-mäddkooʹddid eeʹjj 2023 aalǥâst looǥǥeeʹl.
Eʹtǩǩõʹsse õhttneei lääʹjj liâ miârktum sõddâd vueiʹvv-vueʹzzest viõʹǩǩe eeʹjj 2023 looǥǥeeʹl.
Oođummuž viõʹǩǩepiijjâmlääʹjj lij miârktõs šõddâd viõʹǩǩe 1 peiʹvven sueiʹnnmannu 2021.
Lââʹssen soti-mäddkåʹddlääʹjj suåvldeʹčeš kooi-ne meäʹrin juʹn tâʹlles soti-mäddkooʹddi
tuåimmjummša.

—————
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7 Vu á đ u stâ sa h n ju o lg â d u sâ i mie ld
7.1 Soti-mäddkåʹddlääʹǩǩ

33 §. Meersažǩiõll-luʹvddkåʹdd da sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd. Paragraaffâst šiõtteʹčeš meersažǩiõllluʹvddkååʹddest kueiʹtǩiõllsain soti-mäddkooʹddin di sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest sotimäddkååʹddest, koozz kooll saaʹmi dommvõudda kuulli kåʹdd. Kueiʹtǩiõllsain sotimäddkooʹddin vaaiktemtuåimmorgaan koʹrvveʹči spesiaal-puõccihåiddlääʹjj (1062/1989) 18 §:st
miârktum luʹvddkååʹdd, koon tuâjjan lij jeeʹresǩiõllsai da kueiʹtǩiõllsai kooʹddi seʹst õõnnʼjest
puõccihåiddamvuuʹdest ooudâsviikkâd da õʹhtte suåvted ǩiõllʼlaž uuʹccbõs joouk spesiaalpuõccihååid di uuʹccbõs joouk ǩiõlin uʹvddemvuâla tiõrvâsvuõđhuâltuâjjlažkååʹdd škooultõõzz.
Meersažǩiõll-luʹvddkååʹdd tuâjjǩeʹdd vuälči pukid soti-mäddkååʹdd tuâjaid tõn lââʹssen, što tõn
tuâj käättče spesiaalpuõccihåiddlääʹjjest miârktum luʹvddkååʹdd tuâjaid.
Paragraaff 1 momeeʹnt mieʹldd kueiʹtǩiõllsaž mäddkååʹddest lij meersažǩiõll-luʹvddkåʹdd.
Luʹvddkååʹdd luʹvddkåʹddneʹǩǩen vaalšeʹčeš soti-mäddkååʹdd ǩiõlluuʹccbõs jouʹǩǩe kuulli jälsteeʹjid eeʹttǩeei oummuid. Jeeʹres pieʹǩǩin vuäzzlažmieʹrr, norrõs di orgaan vaalšemnääʹll da
tuåimmjemnääʹl kuâđđjeʹče soti-mäddkååʹdd tuʹmmjemnalla vääʹldeeʹl lokku jeeʹres lââʹssen
lääʹjj 10 lååǥǥ meâldla vaalââʹntemvuõtträäʹjtõõzz.
Paragraaff 2 momeeʹnt 1 pääiʹǩ mieʹldd meersažǩiõll-luʹvddkååʹdd tuâjjan leʹčči čiõlggeed,
ärvvtõõllâd da ceäʹlǩǩed tõʹst, mäʹhtt soti-mäddkåʹddväʹlddõõzz tuʹmmstõõǥǥ vaaikte ǩiõllʼlai
vuõiggâdvuõđi nääʹl teâuddjummša. Momeeʹnt 2 pääiʹǩ mieʹldd luʹvddkååʹdd tuâjjan leʹčči
čiõlggeed, ärvvtõõllâd da meäʹrtõõllâd ǩiõllʼlaž uuʹccbõs joouk jiijjâz ǩiõlin taʹrjjeemvuâlai
kääzzkõõzzi taarbid da seuʹrrjed täi kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da šlaaj. Čiõlǥtõõzzi,
ärvvtõõllmõõžži da seuʹrrjummuž vuâđald tuåimmorgaan tuejjeʹči momeeʹnt 3 pääiʹǩ mieʹldd
soti-mäddkåʹddhalltõʹsse ehdtõõzzid tuåimmân ǩiõlluuʹccbõs joouk kääzzkõõzzi da
kääzzkâʹsttemkuällsi ooudâsviikkmõššân di ehdtõõzzid tuâjjlažkååʹdd ǩiõlltäiddõõlǥtummšin
da ǩiõlltääid ooudâsviikkmõõžžâst. Luʹvddkååʹdd ehdtõõzz vuäitči kuõskkâd ouddmiârkkân
riikk raajid râstldeei õhttsažtuâjast suåppmõõžž sosiaal- ja tiõrvâsvuõđhuâl da peälštemtuåim
kääzzkõõzzi teâuddjummšen. Momeeʹnt 4 pääiʹǩ mieʹldd luʹvddkååʹdd tuâjjan leʹčči še tuejjeed
ehdtõõzzid sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl riâššmõõžžâst uvddum lääʹjj 37 §:st miârktum
kueiʹtǩiõllsai mäddkooʹddi õhttsažtuâj da tuâjj-juâkkmõžž kuõskki suåppmõõžž siiskõõzzâst,
uʹvdded suåppmõõžžâst ceâlkalm soti-mäddkåʹddväʹlddõʹsse di seuʹrrjed suåppmõõžž
teâuddjummuž.
Paragraaff 3 momeeʹnt mieʹldd luʹvddkååʹddest vuäitči leeʹd vaaldšemvuâkkõõzzâst mieʹrruum
tuâj.
Paragraaff 4 momeeʹnt mieʹldd luʹvddkåʹdd õõudči piirieeʹjji soti-mäddkåʹddhalltõʹsse
čiõlǥtõõzz uuʹccbõs joouk ǩiõllsai kääzzkõõzzi teâuddjummšest mäddkååʹddest. Čiõlǥtõõzz
miârktõs lij uʹvdded teâđaid, koon vueiʹtet äuʹǩǩeed mäddkååʹdd tuʹmmstõktuâjast plaaneen
ǩiõlluuʹccbõs joouk kääzzkõõzzi teâuddjummuž. Soti-mäddkåʹddhalltõs õõudči sotimäddkåʹddväʹlddõʹsse ceâlkalm tuåimin, koid luʹvddkååʹdd uʹvddem čiõlǥtõs õõudči määin.
Paragraaff 5 momeeʹntest šiõtteʹčeš sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest, kååʹtt soti-mäddkåʹddhalltõõzz
puäđči mieʹrreed nåkam mäddkååʹddest, koozz kooll saaʹmi dommvuuʹd kåʹdd. Täk kååʹdd liâ
Jeänõk, Aanar da Uccjokk. Lââʹssen Suäʹđjel kååʹddest åårrai Lappi paalǥâskååʹdd vuʹvdd kooll
saaʹmi dommvõudda.
Sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd leʹčči soti-mäddkååʹdd sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji vuässõõttâm- da vaaiktemkanaal soti-mäddkåʹdd valdšmest. Tõn tuâjjǩeʹdd vuälči soti-mäddkååʹdd pukid tuâjaid.
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Luʹvddkåʹdd ij kuuitâǥ ni muʹvddmin pieʹǩǩin koʹrvveʹče sääʹmteeʹǧǧ sââʹj sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj meâldliʹžžen saaʹmi eeʹttǩeeʹjen. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij lääʹjj mieʹldd håiddad saaʹmi
jiijjâz ǩiõl da kulttuur di sij sââʹjes al-ggmeeran kuõskki aaʹššid. Sääʹmteʹǧǧ eeʹttkâstt saaʹmid
tuâjeez kuulli aaʹššin meersain da meeraikõskksain õhttvuõđin. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § miârktummuž kookkasvuällai da miârkteei tuåimin âlgg mäddkååʹddest saaǥǥstõõllâd sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm
ij-ǥa ni muđoi sääʹmtiiʹǧǧi sâjja saaʹmi eeʹttǩeeʹjen tuejjeed muttsid. Sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd leʹčči
luândas mieʹldd mäddkååʹdd jiijjâs tuåimmorgaan, kååʹtt tiuddeʹči da tuõrvči sääʹmǩiõllsai
vuässõõttâm- da vaaiktemvueiʹtlvažvuõđid mäddkååʹddest.
Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest luʹvddkåʹddneeʹǩǩ aʹlǧǧe leeʹd sääʹmǩiõllsa. Uuʹccmõsân kuälmad
vuäʹss luʹvddkåʹddniiʹǩǩin âlgg nõõmeed sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem oummuin. Luʹvddkååʹddest
õõlǥči leeʹd eeʹttkõsttumnalla puk kolmm sääʹmǩiõl leʹbe aanarsääʹm, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm.
Luʹvddkådda suåvvteʹčeš muđoi mâiʹd 1-4 momeeʹntest šiõtteed meersažǩiõll-luʹvddkååʹddest.
Ǩiõlljouʹǩǩe kuullmõõžž ärvvtõõlčeš kuhttuin tuåimmorgaanin põõšši nääʹl meâldlânji nuʹt, što
ouddmiârkkân meârkkõs jieʹnnǩiõlâst meerteâttriâšldõõǥǥâst ij leʹčče tõt tåʹlǩ meäʹrteei tuejjeei
ǩiõlljouʹǩǩe kuullmõõžžâst.
7.2 Lääʹǩǩ sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl riâššmest

4 §. Kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt da âsttjemvuõtt. Ceäkkaz mieʹldd soti- mäddkååʹdd õõlǥteʹčči
plaanad da čõõđted kääzzkõõzzid ääʹššlai taarb ouddlâʹsttem vueʹjjin. Taarb meäʹrtummuš
vuâđđat sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl spesiaal- lääʹjjšeâttmõʹšše da tõid šiõttuum vuâđđjuurdid.
Taarb arvvtõõllmen âlgg väʹldded lokku še narodtääʹzzest taʹrǩǩuum tarbb da še persontââʹzz
tarbb.
Taarbin jiâ tän sââʹjest õõlǥat õõuti oummi ǩiõččlâsttam subjektiivlaž taarb mõõn-ne tiõttum
kääzzkõʹsse. Kääzzkõõzzi taarb arvvlâttmõš âlgg vuâđđeed sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl spesiaal- lääʹjjšeâttmõʹšše – mâʹte sosiaalhuõll-läkka, päärnaisuõjjeemläkka leʹbe tiõrvâsvuõtthuõllläkka – de sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl ämmatneeʹǩǩ õõutsââʹjest ääʹššvuäzzlažniiʹǩǩin tuejjuum
arvvõʹsse tõʹst, lij- a suʹst lääʹjjšeâttmõõžžâst õõlǥtum tarbb soti -mäddkååʹdd riâššâmvasttõžžâst
åårrai kääzzkõʹsse. Sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl ämmatniiʹǩǩi tuâj da vuõiggâdvuõtt raajjâd personpuõttlõs tuʹmmstõõǥǥid, miârrâʹvve ämmat-tuåimmjummuš kuõskki lääʹjjšeâttmõõžž de
tuâjjmeäʹrtõõzzi meâldlen.
Ceäkkaz 1 momeeʹntest tuõđči lââʹssen, štõ kääzzkõõzz oolǥči čõõđted õõutverddsen, õʹhtte
šiõttuum ceâlaivuõttân de ââlda ääʹššlaid. Õõutverddsažvuõtt lij vuâđđlääʹjj 6 §:a suõjjeem
vuâđđvuõiggâdvuõtt, koon mieʹldd puk oummu liâ õõutverddsa lääʹjj ooudâst. Ni ǩeän ij vuäǯǯ
seänteʹm vuâđđääʹšštaa piijjâd jeeʹres arvvsa sâjja sooǥǥbeäʹl, ââʹjj, alggpuättmõõžž, ǩiõl,
åskldõõǥǥ, väimmjuurd, miõllâânnmõõžž, tiõrvâsvuõttvueʹǩǩ, vââʹǩǩvuõđ, leʹbe jeeʹres ooumže
kuõskki määin vuâđain. Näkam jeeʹres mäinn vuäitt leeʹd ouddmiârkkân jälstempäiʹǩǩ, sosioekonomlaž sââʹjj, vääʹrkõsvuõtt, tuâjjmarkkânsââʹjj da piârkõskkvuõđ. Vuâđđlääʹjj 6 da 19 §:a
šiõttee õlmmlažväldda õõlǥtemvuõđ staanâd juõʹǩǩkaid riʹttjeei da õõutverddsaid sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da ooudeed narood tiõrvâsvuõtt.
Õõutverddsažvuõttlääʹjjest (1325/2014) šiõttee õõutverddsažvuõđ ooudummšest da čårstem
cõggmõõžžâst. Õõutverddsažvuõttlääʹjj mieʹldd veʹrǧǧniiʹǩǩin lij õõlǥtemvuõtt arvvlâʹstted jiijjâz tuåimmjummuš õõutverddsažvuõtt. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi riâššâi âlgg nääiʹt
ååreen arvvlâʹstted jeeʹres narood- da ääʹššlažäʹrttli kääzzkõs taarbid, pravvled viõkkväärid tuõttum taarbi vuâđain da õhttnâʹstted håidd- da kääzzkõsnaaʹlid. Tuåimmjem taʹrǩǩummšest lij
vääžnai arvvlâʹstted tuʹmmstõõǥǥi vaikktõõzzid jeeʹres narodäʹrttlid da kääzzkõõzzi õõutverddsaž šlaajid. Taʹrǩǩummuž tiillân liâ jeeʹres narodäʹrttli õõutverddsaž piâssmõš sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid ja vueiʹtlvažvuõđ äuʹǩǩâʹstted sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid.
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Näkkam ääʹšš ǥu kuuʹǩǩes mätʹǩǩ- kõõsk, ääʹššlažmääus leʹbe kääzzkõõzzin ââʹnnem ǩiõll
vueiʹtte vaikkted kääzzkõõzzi âsttjemvuõʹtte. Ouddmiârkkân ǩiõlʼlaž âsttjemvuõtt norrai jeeʹres
tueʹjjeeʹjin da tõin õõlǥte tõn, štõ ääʹššlaž leʹbe puõcci lij teâđlaž kääzzkõõzzin, vuäǯǯ kääzzkõs,
šâdd fiʹttjummšen, fiʹttai še hååid kuõskki vuäʹppõõzzid da pâstt nuʹtt väʹldded jiõčč
vaʹstteemvuõđ hååidast. Tät oudldâʹst še teâđtõõzz, vuäʹpstõõzz da raʹvvjõõzz
määŋgvuõlâsvuõđ, tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da neʹttkääzzkõõzzi âsttjemvuõđ.
Âsttjemvuõʹtte kollai še kulttuurlaž vuällamvuõtt, ǥu ǩiõll lij kulttuurčõõnnlaž, mäʹhtt še nääʹll
saggstõõllâd da puuʹtted miârkktõõzzid.
Õõutverddsažvuõttlääʹjj mieʹldd veʹrǧǧniiʹǩǩi, mâʹt-a sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi
riâššjid âlgg arvvlâttmõõžž lââʹssen ooudeed õõutverddsažvuõtt jiijjâz tuåimmjummšest.
Õõlǥtõssân lij staanâd juõʹǩǩka oummu tuõttvueʹǩǩšen õõutverddsa vueiʹtlvažvuõđ ââʹnned
kääzzkõõzzid. Tuõttvueʹǩǩes õõutverddsažvuõtt õõlǥat tõn, štõ pukid teâuddje taarbees
meâlddla riʹttjeei da vueiʹtlvubun pueʹr kääzzkõõzz. Tõt oudldâʹst oummi jeeʹresnallšem
vueiʹtlvažvuõđi da vueʹlǧǧemaalǥi huõmstummuš nuʹtt, štõ ooumže kolljeei tueʹjjeeʹj jiâ vaikkat
oummu kääzzkõõzz vuäǯǯmõʹšše leʹbe ciʹsttjummša kääzzkõõzzin. Juõʹǩǩka seämmanallšem
ciʹsttjummuš ij pâi riittai staanâd õõutverddsažvuõđ teâuddjummuš, leša õõutverddsažvuõtt lij
še jeeʹresärvvsažvuõđi taʹssjummuš, ouddmiârkkan positiivla spesiaal- ciʹsttjummuž vieʹǩǩin.
Õʹhtte suåvvtõllum kääzzkõsceâlaivuõđin õõlǥteʹčči jeärben jäänab jeeʹresnallšem kääzzkõõzzid taarbšeei ääʹššlaid riâšštem kääzzkõõzzi tuåimmsallaž ceâlaivuõđid. Kääzzkõõzz oolǥči
čõõđted nuʹtt, štõ tõk åblkâʹstte ääššlaid tuåimmjeei ceâlaivuõđ, koʹst õhttsažtuâjj
kääzzkõsharjjteeʹji kõõskâst da siirdčõõttmõš kääzzkõõzzâst nobba teâuddai toolkvos naaʹlin,
taarbteʹmes mââʹjâʹttem- leʹbe puätkkõõzzitaa. Õʹhtte suåvvtõllum kääzzkõsceâlaivuõđ
õõlǥteʹčči še taarb åblkâʹstted kääzzkõsriâššâlm nåkkmen, štõ jiâ soti- mäddkååʹddest leʹčči
taarbteʹmes teäʹǧǧââʹnnemkuuli lââʹzzteei pâjjlõs kääzzkõõzz.
Riâššâmvastteemvuõđâst åårrai soti- mäddkåʹdd oolǥči še huõlted palddkääzzkõõzzi
ääʹššmeâldlast teâuddjummšest. Pâlddkääzzkõõzz liâ miârkteejes jeärbõžžân jiânnai de täujja
da kuuʹǩǩben kääzzkõõzzid taarbšeei ääʹššlaid, koin lij täujja vaikkat ooccõõttâd kuʹǩǩen åårrai
kääzzkõõzzid.
Pâlddkääzzkõõzz liâ kääzzkõõzz, koid ääʹššla âʹnne täujja da kuuitâǥ pieʹǩǩ ääʹššlain âʹnne tõid
tääuʹjben, joba juõʹǩǩ peeiʹv, mõõn tiõd nåkam kääzzkõõzz liâ tarbbsõs vuäǯǯad ââlda. Še
hääʹrveld taarbšem da kõskkeemnalla harjjtum kääzzkõõzz vueiʹtte leeʹd ääʹššla årra leʹbe âʹlddla
puhttum kääzzkõõzz. Ääʹššla ǩiõččâmvueʹjjest, pâlddkääzzkõõzz liâ âsttjummšen ouddmiârkkan doʹmme taʹrjjeem kääzzkõssân, neʹttkääzzkõssân, ââlda juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllempirrõʹsse
taʹrjjeem kääzzkõssân leʹbe liikkeem kääzzkõssân. Ââlda taʹrjjeem kääzzkõõzz vueiʹtte siiʹsǩeed
še spesiaal- siõlttummuš oudldâʹsttem kääzzkõõzzid, koid poʹhtte, håʹt kääzzkõsharjjteei fyyslaž
tuåimmjempäiʹǩǩ vuäitt leeʹd kõskkuum. Taarblaž ij ni leäkku fyyslaž tuåimmjempääiʹǩ
åårrmõš ba tõt, koʹst kääzzkõs ouʹdde tõn taarbšeei ääʹššla.
Pukid kääzzkõõzzid iʹlla vueiʹtlvaž ij- ka toolkvâs piõdggnâʹtted da riâššâd pâlddkääzzkõssân.
Näkam liâ ouddmiârkkan hääʹrveld taarbšem kääzzkõõzz, kook oudldâʹstte spesiaal- siõlttummuš leʹbe kaallšõs neävvaid. Täk kääzzkõõzz liâ vuâđđäʹššen noorrâd šuurbid ceâlaivuõđid sotimäddkååʹdd vuuʹdin da väʹlddkåʹdden. Tõin vueiʹtte praavâd kääzzkõõzzi pueʹrr šlaaj da staanvuõtt de še tällsõʹssen jeärmmai da teiʹǧǧââʹnnemtällsõʹssen viõkkâs čõõđtummuš. Toolkvõs
kääzzkõõzzi noormõš ânnʼjõž šuurbid õhttõõǥǥid vuäitt še vueiʹtlvâʹstted tõn, štõ kääzzkõõzzid
lij vuäǯǯamnalla õõutverddsen jeeʹres beäʹlnn jânnam.
Šiõttõõzz mieʹldd kääzzkõõzzid noorči soti- mäddkååʹdd vuuʹdin šuurbid ceâlaivuõđid, tâʹl ǥu
tõõzz liâ lääʹjjest jeärbõššân tuõttum vuâđđääʹšš. Vuõssmõs vuâđđäʹšš kollʼjeʹčči kääzzkõõzzi
7

vuäǯǯamvuõđ da šlaaj staanmõʹšše. Kääzzkõõzz puuttmõõžž noorči õʹhtte tâʹl, ǥu vuäǯǯamvuõtt
da šlaaj oudldâʹstte spesiaal- siõlttummuš leʹbe kaallšõs invstummšid. Nuʹbben jeäʹrben peäggtum vuâđđäʹššen leʹčči kääzzkõõzzi toolkvaž čõõđtummuž da teiʹǧǧââʹnnemvaikktõõzzi da
viõkkâs puuttmõõžž piijjâm õõlǥtõõzz. Kääzzkõõzzi noormõõžžâst šuurbid ceâlaivuõđid
väʹlddkåʹdden, soti- mäddkooʹddi õhttsažtuâjjsuåppmõõžž da kueʹhttǩiõllsai soti- mäddkooʹddi
õhttsažtuâjj kuõskki suåppmõõžž vuâđain šiõtteʹčči jeäʹrab 9, 34, da 37 §:in
Kääzzkõõzzi čõõđteʹmmen õõlǥči še ooudeed cõõggteʹmvuõtt. Täʹst šiõtteʹčči ceäkksa 2 momeeʹntest. Kääzzkõõzzi čõõđtummuš cõõǥteeʹmtaa vueiʹtlvast pukid kääzzkõõzzid taarbšeeʹjid
kääzzkõõzzi pirrõʹsse piâssmõõžž da vueiʹtlvažvuõđ ââʹnned tõid tuåimmjemooddi leʹbe
tiõrvâsvuõđ tõn cõõggkani. Cõõggteʹmes pirrõs vueiʹtlvast ns. jiõččines äʹššlâʹsttmõõžž määŋgid
nåkkmid oummid, kook hueʹneld tuåimmjeei pirrõõzzâst leʹčči järrsi vieʹǩǩ väärast.
Cõõggteʹmvuõđâst lij kõõččmõš vuâđđjuuʹrdest, koon mieʹldd rajjum pirrõõzz kääzzkõõzzi da
saaǥǥtummuž âlgg leeʹd juõʹǩǩka âsttjummšest. Oummi jieʹllemââʹjj kokknummšest da puärsmõõvvâm oummi lååkkmeäʹr lâssnummšest cõõǥteʹmvuõđ miârkktõs šâdd tuâlʼjõõʹžžest
jieʹllemšlaaj pueʹreem raajjʼjen. Cõõǥteʹmvuõtt lââssâd jeeʹres tuåimi toimmjemvuõtt da
jåʹttlââtt ouddmiârkkân äʹššlâʹsttmõõžž da siirdčummuš pääiʹǩest nobba. Še ÕM vâkkas oummi
vuõiggâdvuõđid kuõskki suåppmõš (ÕM lääʹmes-suåppmõš) ooudldâstt cõõggteʹmvuõđ lokku
välddmõõžž juõʹǩǩ kääzzkõsplaanummuš vueʹlǧǧemalggân.
Ceäkksast soti- mäddkååʹddest šiõttuum suåvtõõlče še HUS- mäddkåʹddõhttõʹsse nuʹtt ǥu
eʹtǩǩâʹttem lääʹjj 1 §:n 4 momeeʹntest šiõttee.
5 §. Kääzzkõõzzi ǩiõll. Ceäkksast šiõtteʹčči kääzzkõõzzid riâššâʹttmest ââʹnnem ǩiõlin. Šiõttõõzz
vueʹlǧǧemalggân liâ vuâđđlääʹjj da ǩiõll- lääʹjj šiõttõõzz meerlažǩiõlin, lääʹdd- da ruõcc ǩiõlâst,
oummi vuõiggâdvuõđâst ââʹnned tõid de vaaldšem ǩiõlâst. Ceäkksast šiõtteʹčči še säʹmmlai,
sieʹvvemǩiõl leʹbe jeeʹres ǩiõl õõnji, vââʹǩǩ- oummi de tâʹvvjânnmi meerlai ǩiõllai
vuõiggâdvuõđin. Še jeeʹres ǩiõli mainsteeʹji tarbb vuäǯǯad ââʹnned jiijjâz ǩiõl vääldči lokku
ceäkksast. Ääʹššla vueiʹtlvažvuõtt fiʹttjed da pueʹtted fiʹttjummšen sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl
kääzzkõsvueʹjjin lij pieʹǩǩ kääzzkõõzz šlaaj da kõskkaž jeeʹres vuõiggâdvuõđi teâuddjem
määiʹnest. Vuâđđlääʹǩǩväʹlljkååʹdd mieʹldd ǩiõll da puõcci tarbb pueʹtted fiʹttjummšen lij
vääžnai vueʹss puõccistaanvuõtt (PeVL 63/2016 vp). Tõt lij še oudldõs puõcci
jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ da teâttvuäǯǯamvuõiggâdvuõđ teâuddjummša. Ouddmiârkkân
ääʹššla väʹlddmen õhttvuõđ, lij håidd- leʹbe kääzzkõstaarb mieʹrrtummuš šõddâd ǩiõlin, mõõn
ääʹššlast lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned tõn mäddkååʹddest. Mâŋŋa dââʹst âlgg huõlted tõʹst, štõ
ǩiõllsa vuõiggâdvuõđ teâuddje ceâlai kääzzkõsǩeinast.
Ceäkkaz 1 momeeʹnt mieʹldd sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll oolǥči riâššâd lääddas ja ruõccâs
kueʹhttǩiõllsast soti- mäddkååʹddest leʹbe tâʹl ǥu soti- mäddkååʹddest leʹčči jeeʹresǩiõllsa leʹbe
kueʹhttǩiõllsa kååʹdd. Kääzzkõõzz oolǥči riâššâd nuʹtt, štõ ääʹššlaž vuäǯǯ tõid jiijjâz vaʹlljeem
ǩiõlin. Tät õõlǥteʹčči tõn, štõ ääʹššla kääzzkõõsti ooumaž ââʹn ääʹššla ǩiõl da siõlttâd tõn riʹttjemnalla. Ääʹššla vuõiggâdvuõtt ââʹnned lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõl ij ni še reepči suu jeeʹres ǩiõllsiõlttummšest.
Õhttǩiõllsast soti- mäddkååʹddest, koʹst puk soti- mäddkåʹdde kolljeei kååʹdd leʹčči õhttǩiõllsa,
riâšščõõđči sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll soti- mäddkååʹdd ǩiõlin. Persoonkåʹdd õõnči tâʹl
vueʹlǧǧemalggân soti- mäddkååʹdd ǩiõl. Jeärbuž lääʹǩǩšiõttummšest, mâʹte ǩiõll-laaʹjjest, vuäitt
kuuitâǥ šõddâd soti- mäddkåʹdde ǩiõllai õõlǥtemvuõđ. Ouddmiârrân ǩiõll-lääʹjj 10 § mieʹldd
juõʹǩǩkast lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned jiijjâz ǩiõl da pueʹtted kolljen jiijjâz ǩiõlin veʹrǧǧneeʹǩǩ
alttõõzzâst tuʹmmjemvuâlla pueʹttem ääʹššest, kååʹtt teʹlsǩani tillʼlââvv suu leʹbe suu peâmmam
vuâđđvuõiggâdvuõđid leʹbe kååʹtt kuâskk veʹrǧǧneeʹǩǩ suʹnne piijjâm õõlǥtemvuõđ. Tâʹl ǥu
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ääʹššla ǩiõll lij jeeʹres, ǥu mâin soti- mäddkååʹdd sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll reäʹšše ij-ka persoonkåʹdd siõltted ääʹššla ǩiõl, suåvtõõllči ceäkksa 3 momeeʹnt, koon mieʹldd kääzzkõõzzid
uʹvddmen leʹčči tâʹl vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd huõlted tuʹlǩǩummšest da tuulk haʹŋǩǩummšest.
Vuõiggâdvuõđâst ââʹnned lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõl, pueʹtted kolljen da vuäǯǯad tuåimtõsǩeeʹrjes
lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõlin de oummu vuõiggâdvuõđâst tuʹlǩǩummša täid ǩiõlid veʹrǧǧniiʹǩǩi årnn
ääʹššlâʹsttmen ââʹnnmest šiõttee ǩiõll-lääʹjjest. Ǩiõll-lääʹjj mieʹldd veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg jiijjâzalttõõzzân huõlted tõʹst, štõ õõutioummu ǩiõllsa vuõiggâdvuõđ teâuddje vueʹjjest. Kääzzkõõzzid riâššmen tuåimmjummuš âlgg plaanâd nuʹtt štõ ǩiõll-lääʹjj šiõttõõzzid jääʹǩǩte.
Ceäkkas 2 momeeʹntest šiõtteʹčči ääʹššla vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin. Kääzzkõõzzi riâššâmvastteeemvuõđâst seʹrddčõõvvči eʹtǩǩõõzz
meâldlen dommvuuʹd kooʹddin de Lappi puõccihåiddamvuuʹdest, koon vuäzzla dommvuuʹd
kååʹdd liâ, Lappi soti- mäddkåʹdde. Eʹtǩǩõõzz 2 momeeʹnt mieʹldd ääʹššlast leʹčči vuõiggâdvuõtt
ââʹnned sääʹmmǩiõll-lääʹjj õõlǥtemnalla sääʹmm ǩiõl säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin harjjtem
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid harjjteʹčči pâi dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai
tuåimmjemõhttõõǥǥin. Säʹmmlai dommvuuʹdest lij šiõttuum sääʹmmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj
(974/1995) 4 §:ast. Voudda kollʼje Enontekiö, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd de pieʹǩǩ Sodankylä
kååʹdd vuuʹdest. Tät õõlǥteʹčči, štõ Enontekiö, Aanar da Uccjooǥǥ de Sodankylä kooʹddi vuuʹdin
åårrai sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi tuåimmjemõhttõõǥǥin jääʹǩǩteʹčči sääʹmmǩiõll-lääʹjj
õõlǥtõõzzid. Lââʹssen õõlǥtõõzz kuõskkči Lappi soti- mäddkååʹdd spesiaal- puõccihååid
tuåimmjemõhttõõǥǥid Ruäʹvnjaarǥâst de jeeʹres Lappi soti- mäddkååʹdd sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuõl tuåimmjemõhttõõǥǥid, tâʹl ǥu tõin uʹvddem kääzzkõõzzid ij leʹčči vuäǯǯamnalla dommvuuʹd kooʹddin åårrai tuåimmjemõhttõõǥǥin. Šeâttmõš käättče nuʹtt vuõiggâdvuõđi
veeidasvuõđ vueʹzzest ânnʼjõž jânnamtiõđla vuuʹd (säʹmmlai dommvuuʹd kååʹdd da Lappi
puõccihåiddvuʹvdd) da ânnʼjõž kääzzkõõzzid. Lââʹssen vuõiggâdvuõđ veeidšõõvvči jeeʹres ǥu
dommvuuʹd kooʹddin harjjtem kääzzkõõzzi vueʹzzest jânnamtiõđlen ânnʼjõõž Viõstâr-Vuâđđ
puõccihåiddvoudda, ǥu tõt puäđči pieʹǩǩen vuâđđâʹttem Lappi soti- mäddkåʹdden.
Ceäkkaz 2 momeeʹntest šiõtteʹčči lââʹssen ääʹššla vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmmǩiõl Lappi
soti- mäddkååʹddest dommvuuʹd kooʹddi oolǥbeäʹlnn åårrai tuåimmjemõhttõõǥǥin harjjtem sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid Lappi soti- mäddkåʹdd leʹčči čuäʹjtam dommvuuʹdi
kooʹddi ääʹššlai âânnmõššân 4 §:ast õõlǥtum kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđain. Ânnʼjõžäiʹǧǧen
ouddmiârkkân Enontekiö kåʹdd lij haʹŋǩǩääm kåʹddniiʹǩǩid Lappi puõccihåiddvuuʹd harjjtem
vuâđđtiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzid, koid puõccihåiddvuʹvdd lij harjjtam Muonio
tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst. Enontekiö kååʹdd aassjest lij leämmaš vuõiggâdvuõtt ââʹnned
kääzzkõõzzin sääʹmmǩiõl dommvuuʹd kooʹddi oolǥbeäʹlnn uʹvddem kääzzkõõzzin, tâʹl ǥu tõn
kääzzkõs lij vuäǯǯamnalla dommvuuʹd kooʹddi vuuʹdin. Dommvuuʹd kooʹddi vuuʹdest
mäʹtǩǩkõõsk kääzzkõõzzid vueiʹtte kuuitâǥ leeʹd samai kuʹǩes da nääiʹt ååreen Lappi sotimäddkåʹdd vuäitči måttmin sõõʹjin čuäʹjted dommvuuʹd kooʹddi aassjid ââʹnnemnalla
kääzzkõõzzid 4 §:ast õõlǥtum kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđain še dommvuuʹd kooʹddi
oolǥbeällsain tuåimmjemõhttõõǥǥin, kook leʹčči sâjjõssân pueʹrben âsttjummšen. Tâʹl ǥu Lappi
soti- mäddkåʹdd čuäʹjat dommvuuʹd kooʹddi aassji ââʹnnemnalla ouddmiârkkân
vuâđđtiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzid Muoniost åårrai tuåimmjemõhttõõǥǥâst, ääʹššlast leʹčči
vuõiggâdvuõtt ââʹnned kääzzkõõzzin sääʹmmǩiõl, håʹt kääzzkõõzzid leʹčči vuäǯǯamnalla še
dommvuuʹd kooʹddi vuuʹdin åårrai tuåimmjemõhttõõǥǥâst.
Ceäkkaz 2 momeeʹntest leʹčči lââʹssen sieʹvvõs- šeâttmõš, koon mieʹldd vuõiggâdvuõđâst
ââʹnned sääʹmmǩiõl šiõttee muđoi sääʹmmǩiõll- lääʹjjest. Sääʹmmǩiõll- lääʹjjest šiõttee säʹmmlai
vuõiggâdvuõđâst ââʹnned jiijjâz ǩiõll veʹrǧǧneeʹǩǩest de veʹrǧǧniiʹǩǩi õõlǥtemvuõđâst čõõđted
da ooudeed säʹmmlai ǩiõlʼlaid vuõiggâdvuõđid. Säʹmmlain lij sääʹmmǩiõll-lääʹjj 4 §:a mieʹldd
vuõiggâdvuõtt jiiʹjjes ääʹššest, leʹbe ääʹššest koʹst suu kuʹvddle, ââʹnned lääʹjj suåvvtemsuârgga
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kolljeei veʹrǧǧneeʹǩǩest sääʹmmǩiõll. Veʹrǧǧneǩ ij vuäǯǯ rääʹjted leʹbe ǩeâlddõõttâd
čõõđteʹmmen sääʹmmǩiõll-lääʹjjest šiõttuum vuõiggâdvuõđid tõn vuâđain, štõ säʹmmlaž siõlttad
še jeeʹres ǩiõl, mâʹt-a lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõl. Säʹmmlai ǩiõllaž vuõiggâdvuõđ liâ lääʹjj 3 lååǥǥ
meâldlen veiddsab säʹmmlai dommvuuʹdest. Dommvuuʹdest säʹmmlain lij 12 §:a meâldlen
vuõiggâdvuõtt ââʹnned lääʹjj suåvvtemsuârgga kolljeei veʹrǧǧneeʹǩǩest ääʹššlâʹsttmen jiiʹjjes
vaʹlljeem mieʹldd lääʹdd- leʹbe sääʹmmǩiõll. Tät vuõiggâdvuõtt iʹlla rääʹjtum jiijjaz äšša.
Sääʹmmǩiõll-lääʹjj 19 §:a mieʹldd veʹrǧǧneeʹǩǩest šõddi maainsteeʹn ǩiõttʼtõõllmõõžžâst äʹšš
õõlǥči uʹvdded sääʹmmǩiõll siõltteei ooumže håiddad. Tâʹl ǥu veʹrǧǧneeʹǩǩest iʹlla sääʹmmǩiõl
siõltteei ooumaž, âlgg veʹrǧǧneeʹǩǩ riâššâd määusteʹmes tuʹlǩǩummuš. Sääʹmmǩiõll-lääʹjj
ouddtuâjai mieʹldd lääʹǩǩeʹtǩǩõõzzâst ǩiččlõʹtte vaikkted toozz, štõ tuʹlǩǩummuš da
jåårǥlâttmõš meälǥžet kuâđđjeʹčči nuʹbbsâjjsen kuånsten ääʹššla da veʹrǧǧneeʹǩǩ kõskksain õhttvuõđin. Väʹlddšeâttmõššân leʹčči ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš sääʹmmǩiõlin tuʹlǩǩeemtaa, ǥu tääzz pâi
leʹčči vueiʹtlvažvuõtt (HE 46/2003 vp). Sääʹmmǩiõllsa sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl ääʹššla leʹčči
nuʹtt vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd ohjjeed sääʹmmǩiõll siõltteei ämmatooumže. Seämmanalla âlgg še
huõlted tõʹst, štõ kääzzkõõzz uʹvddi oummust lij tuâj ooudldâstteei škooultõs da ämmatsiõlttummuš. Tâʹl ǥu ǩiõllsiõltteei ämmatpersoonkåʹdd iʹlla vuäǯǯamnalla âlgg veʹrǧǧneeʹǩǩ riâššâd
määusteʹmes tuʹlǩǩummuš, leʹbe huõlted jiõčč tuʹlǩǩummšest. Sääʹmmǩiõll- lääʹjj 14 §:a mieʹldd
veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg dommvuuʹdest persoonkååʹdd kääzzkõʹsse väʹlddmen huõlted tõʹst, štõ tõn
persoonkååʹdd juõʹǩǩ konttrest leʹbe jeeʹres tuåimmsââʹjest pâstt kääzzkâʹstted ääʹššlaid še säämas. Veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg še lââʹssen škooultõs riâššeeʹl da jeeʹresnallšem tuåimin huõlted tõʹst,
štõ persoonkååʹddest lij veʹrǧǧneeʹǩǩi tuâj ooudldâʹttem sääʹmmǩiõl siõlttummus. Sääʹmmǩiõlllääʹjj siiʹsǩat jeäʹrab šiõttõõzzid persoonkååʹdd sääʹmmǩiõll siõlttummšest da tõn kuõskki
ââʹntemõõlǥtõõzzâst de päälǩlast veʹrǧǧpååđvuõđâst da piâssâd tuâjast sääʹmmǩiõll siõlttõs
haʹŋǩǩeem tiõd.
Sääʹmmǩiõll- lääʹjjest liâ še šiõttõõzz veʹrǧǧniiʹǩǩi teâđtummšest de ǩiõllsa vuõiggâdvuõđi
ooudeem tuåimain. Veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg 8 §:a mieʹldd ââʹnned naroodid pravvlum teâđtâʹsttmest
še sääʹmmǩiõl. Veʹrǧǧneeʹǩǩ tieʹđtummuž, kuultõõzz ja õlmmsapiijjmõõžž de jeeʹres naroodid
uʹvddem teâđtõõzz de vuäʹppstõõzz da narood ââʹnnemnalla õõlǥtum lomaakk
tieuʹddemvuäʹpstõõzzines âʹlǧǧe säʹmmlai dommvuuʹdest raajjâd da uʹvdded še sääʹmmǩiõlin.
Veʹrǧǧniiʹǩǩid âlgg lââʹssen ooudeed ǩiõllai vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest sääʹmmǩiõll-lääʹjj
5 lååǥǥ vuâđđjuurdi meâldlen.
Sääʹmmǩiõll-lääʹjj eʹtǩǩâʹtte muʹttemnalla soti- mäddkooʹddi perstummuž õhttvuõđâst nuʹtt, štõ
Lappi soti- mäddkåʹdd lââʹzzteʹčči lääʹjj suåvvtemsuârgga kolljeei veʹrǧǧniiʹǩǩid. Lââʹssen
Lappi soti- mäddkååʹdd leʹčči jääʹǩǩted sääʹmmǩiõll-lääʹjj 3 lååǥǥ šiõttummšid še dommvuuʹd
oolǥbeäʹlnn ääʹššlâʹsttmen nåkam oummuin, koon dommkåʹdd lij Enontekiö, Aanar, Sodankylä
leʹbe Uʹccjokk. Eʹtǩǩõttum muttsin ǩiččlâʹtte praavad tõn, štõ säʹmmlai ǩiõllsa vuõiggâdvuõđ
seilla tuâjai seʹrddem pââʹjj kooʹddin soti- mäddkådda. Vueʹjjest eʹtǩǩâʹttem riâššâmlääʹjj 5 §:n
rääʹjteʹčči pieʹǩǩ Lappi soti- mäddkååʹdd riâššâmvastteemvuõđâst åårrai sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzin sääʹmmǩiõll- lääʹjj suåvvtemsueʹrj oolǥbeälla.
Ceäkkaz 3 momeeʹntest šiõtteʹčči ääʹššla da puõcci vuässõõttmõõžž staanummšest vueʹjjin, koin
ääʹššlast leʹbe puõccjest da persoonkååʹddest iʹlla õhttsaž ǩiõl leʹbe ooumaž ij aicc- leʹbe
mainstemvââʹjj leʹbe jeeʹres määin tiõd vueitt šõddâd fiʹttjummšen. Kääzzkõõzzid uʹvddmen
leʹčči tâʹl vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd huõlted tuʹlǩǩummšest da tuulk haʹŋǩǩummšest. Šeâttmõõžž
suåvtõõllči tõn lââʹssen, mâiʹd ooudâst 1 da 2 momeeʹntest šiõttee leʹbe ouddmiârkkân vueʹjjin,
koin ääʹššlast iʹlla määinteʹm vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad kääzzkõs jiijjâz ǩiõlin leʹbe ââʹnned jiijjâz
ǩiõl. Näkam vueʹjjest leʹčči huõlted tõʹst, štõ ooumaž vuäǯǯ riʹttjeei fiʹttõõzz ääʹššes siiʹsǩest da
miârkktõõzzâst da vuäitt õõlmtâʹtted miõllâânnmõõžžâs. Tâʹl ǥu tuulk iʹlla vueiʹtlvaž vuäǯǯad
pääiʹǩ õõl, õõlǥči fiʹttjummšest huõlted jeeʹresnalla. Šeâttmõš vaʹstteʹčči vueʹǩǩšanja viõǥǥâst
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åårrai sosiaalhuõl ääʹššlažlääʹjj 5 §:n 3 momeeʹnt da puõccilääʹjj 5 §:n 2 momeeʹnt. Veʹrǧǧneeʹǩǩ
õõlǥtemvuõđâst ooudeed sieʹvvemǩiõl õõʹnni vueiʹtlvažvuõđ ââʹnned jiijjâz ǩiõl da vuäǯǯad teâđ
jiijjâz ǩiõlin šiõttee sieʹvvemǩiõll-lääʹjjest (359/2015). Sieʹvvemǩiõll-lääʹǩǩ lij põskkâd takailääʹǩǩ, koin ooudee läʹddla da lääʹddruõccla sieʹvvemǩiõl õõʹnni kiõllai vuõiggâdvuõđi
teâuddjummuš vuâkkõssân. Aunnsaalaž šeâttmõõžž sieʹvvemǩiõl õõʹnni ǩiõllain
vuõiggâdvuõđin siiʹsǩee jeeʹres vaaldšemsueʹrjid kuõskki lääʹǩǩšiõttummša. Sieʹvvemǩiõlllääʹjj kuõskki halltõõzz eʹtǩǩâʹttem (HE 46/2003) mieʹldd vuõiggâdvuõtt veʹrǧǧneeʹǩǩ riâššâm
tuʹlǩǩummša da jåårǥlâttmõʹšše lij kõskkaž vueʹss sieʹvvemǩiõl õõʹnni ǩiõlʼlaid
vuõiggâdvuõđid. Läʹddla da lääʹddruõccla sieʹvvemǩiõl âânnmõš âlgg huõmsted še jiiʹjjesǩiõllsa
kääzzkõõzz de tuʹlǩǩummuž riâššmest soti- mäddkooʹddin. Tâʹl ǥu kääzzkõõzzi riâššai kueʹddemodd šâdd da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzz integrâʹstte õhttân riâššja, liâ vuuʹdest
ââʹnnemnalla åårrai sieʹvvemǩiõl siõltteei sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl persoonkåʹdd de
tuʹlǩǩummuž riâššmõʹšše ââʹnnem viõkkväärr ceâlaivuõttân soti- mäddkååʹdd ââʹnnemnalla.
Ceäkkaz 4 momeeʹntest šiõtteʹčči Tâʹvvjânnmi meerlai vuõiggâdvuõđâst ââʹnned jiijjâz ǩiõl,
lääʹdd-, islantt-, taarr-, ruõcc-, leʹbe danskk- ǩiõlid. Momeeʹnt mieʹldd sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl riâššâʹttmen leʹčči huõlted tõʹst, štõ Tâʹvvjânnmi meerla vueiʹtte ââʹnned jiijjaz ǩiõl
Tâʹvvjânnma sosiaal-kääzzkõssuåppmõõžž (SopS 96/1996) 5 artiklast õõlǥtum vueʹjjin. Peäggtum suåppmõõžž 5 artikla mieʹldd Tâʹvvmäädd meerlast, kååʹtt ǩeerjlõʹžžen jåårǥal tâʹvvjânnam
veʹrǧǧneeʹǩǩ peälla õhttân sosiaalkääzzkõs da jeeʹres sosiaalhuõl kuõskki ääʹššest, lij
vuõiggâdvuõtt ââʹnned lääʹdd-, islantt-, taarr-, ruõcc-, leʹbe danskk- ǩiõl. Veʹrǧǧneeʹǩǩ âlgg tâʹl
huõlted tõʹst, štõ ääʹššvuäzzlaž vuäǯǯ taarbšeʹmmen suu taarbšem tuʹlǩǩummuš- da
jåårǥlâʹttemvieʹǩǩ täin ǩiõlin. Vueʹjjin, koin ǩiõlin lij šuurab miârkktõs kääzzkõõzz leʹbe
ouddõõzz õõlǥtõõzz âsttjummšen, tuåimmjempääiʹǩ âlgg, ǥu lij vueiʹtlvaž, ââʹnned ääʹššvuäzzla
fiʹttjem ǩiõl. Ooudâst tuõttum mieʹrrõõzz kueʹsǩǩe še tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da puõccihååid.
Jeeʹres vueʹzzin jääʹǩǩte 17 peeiʹv ǩieʹssmannu 1981 tuejjuum tâʹvvjânnmi ǩiõllsuåppmõõžž
mieʹrrõõzzid.
Ceäkksast soti- mäddkååʹddest šiõttuum suåvtõõllči še HUS- mäddkåʹddõhttõõzz nuʹtt ǥu
eʹtǩǩâʹttem lääʹjj 1 §:a 4: momeeʹntest šiõttee.
7.7 Lääʹǩǩ soti-mäddkooʹddi teäggtummšest

20 §. Sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹss. Sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹzz âânčeš Lappi soti-mäddkååʹdd, koon
vuuʹdest liâ saaʹmi dommvuuʹd kååʹdd, sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl lasǩǩeemnallšeeʹm kuuli
meäʹrtõõvvâmvuâđđan.
Sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl riâššmõõžžâst uvddum lääʹjj 6 § vuâđald äʹššneeʹǩǩest lij
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl saaʹmi dommvuuʹdest puuʹtʼtemvuâlain sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin di Lappi soti-mäddkååʹdd vuuʹdest nåkkmin sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid puuʹtʼtet tåʹlǩ dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn åårrai tuåimmjemjuâǥǥtõõzzin
(ouddmiârkkân spesiaalpuõccihåidd). Lââʹssen äʹššneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned
sääʹmǩiõl Lappi soti-mäddkååʹddest dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn åårrai tuåimmjemjuâǥǥtõõzzin
puuʹtʼtemvuâlain sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid Lappi soti-mäddkåʹdd lij čuäʹjtam
dommvuuʹd kooʹddi jälsteeʹji âânnmõššân kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđald (ouddmiârkkân
måtam Muoniost uʹvddemvuâla kääzzkõõzz). Vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl šiõtteet
muđoi sääʹm ǩiõll-lääʹjjest (1086/2003).
Sääʹmǩiõllsažvuõđ vuâđald meäʹrtâʹvve soti-mäddkååʹdd laʹsǩǩeemnallšeeʹm kuul laʹsǩǩeʹčeš
ǩeärddeeʹl Lappi soti-mäddkååʹdd sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji mieʹrr sääʹmǩiõllsažvuõđ
vuâđđhõõʹddin. Nääiʹt Lappi soti-mäddkååʹdd sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji lååkkmeäʹr ooudâsviikk11

mõš vaaikat sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹzz mieʹldd jueʹǩǩem teäggtõõzz obbmeärra. Sääʹmǩiõllsažvuõđ vuâđđhââʹddest šiõtteʹčeš 13 § 5 momeeʹnt mieʹldd piirieeʹjji riikksuåvtõõzz asetõõzzin.
Sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹss âânči seʹst nuʹt 0,0131 proseeʹnt soti-mäddkooʹddi riikk teäggtummšest.
Sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹzz vuâđald meäʹrtâʹvve laʹsǩǩeemnallšeeʹm kuul Lappi soti-mäddkådda
laʹsǩǩeʹčeš puõʹttinalla:
PH SL * sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji lååkkmieʹrr Lappi soti-mäddkååʹddest, koʹst PH SL = sääʹmǩiõllsažvuõđ vuâđđhâʹdd.
Sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji mieʹrr meäʹrtõõvvči Statistikk-kõõskõõzz meer-raajâs statistiikk
vääraihåiddeeʹjj oud-ldõõʹsti eeʹjj oudldem eeʹjj loopp teâđai mieʹldd.
7.35 Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ

Sääʹmǩiõll-läkka eʹtǩǩeet, što tueʹjjeet soti-mäddkåʹddlääʹjj šiõttummuž diõtt vieʹltʼteʹmes
muttsid. Eʹtǩǩuum muttsivuiʹm põõrǥât ainsmâʹtted tõn, što säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ
seilla tuâjai serddjeen kooʹddin soti-mäddkådda. Jeeʹres lääʹjj muuttâstaarbid, mâʹte
veʹrǧǧniiʹǩǩin da lääʹjjšiõttummšest šõddâm muttsi oudldem di lääʹjj ooudâs viikkâm diõtt
tääʹrǩes muuttâstaarbid, tueʹjjeet jeäʹrben.
2 §. Lääʹjj suåvldemvuʹvdd. Veʹrǧǧniiʹǩǩid, koid lääʹjj 1 pääiʹǩ mieʹldd suåvldet, lââʹzzteʹčeš
Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧniiʹǩǩid di nåkam soti-mäddkåʹddõhttmi veʹrǧǧniiʹǩǩid, koin
Lappi soti-mäddkåʹdd lij vuäzzliʹžžen. Mieʹrren lij staanâd säʹmmlaid vuõiggâdvuõđ ââʹnned
jiiʹjjez ǩiõl, ko tuâjaid seeʹrdet kooʹddin soti-mäddkådda.
Seämmast 1 pääiʹǩ sääʹnnhääʹm eʹtǩǩeet čiõlggsubun kooʹddi da kåʹddõhttmi vueʹzzeld nuʹtt, što
sääʹn tuåimmorgaan koʹrvveʹčeš saaʹnin veʹrǧǧneeʹǩǩ. Halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst HE 46/2003 vp
eʹtǩǩuum suåvldemvuʹvddšiõtlmest viiʹttješ jeänab õlmmsânji Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da
Uccooǥǥ kooʹddid di tõid kåʹddõhttmid, koin kååʹtt-ne ooudpeäʹlnn peäggtum kooʹddin lij
vuäzzliʹžžen. Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd muuʹtti pääiʹǩ lââʹzzteeʹl kooʹddi da kåʹddõhttmi mâŋŋa
sääʹn tuåimmorgaan, što šiõttâlm vaʹstteʹči momeeʹnt jeeʹres rajjâz da kåʹddlääʹjj terminologia
(PeVM 4/2003 vp). Suåvldemvuuʹd kuõskki šiõtlmest eʹtǩǩeet, što juâtkast ââʹnet sääʹn
veʹrǧǧneǩ sääʹn tuåimmorgaan sââʹjest nuʹtt, što čiõlggan, što pukin soti-mäddkååʹdd, sotimäddkåʹddõhttâm, kååʹdd da kåʹddõhttâm veʹrǧǧniiʹǩǩin lij mieʹrr kuullâd lääʹjj
suåvldemvoudda. Lääʹjjest lie jeäʹrben šiõttâlm sääʹmǩiõl ââʹnnmest eeʹttkâʹsttmallaš tuåimmorgaanin di tuåimmorgaani äʹššǩiiʹrjin.
Oođummšest sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi di peälštemtuåim jäʹrjstummuž seeʹrdet sotimäddkooʹddi tuâjjan. Lääʹjj õõlǥtõõzz kuõskče Lappi soti-mäddkååʹdd täid tuâjaid hååideen.
Säʹmmlast leʹčči vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧniiʹǩǩin da
ouddmiârkkân Lappi soti-mäddkååʹdd jäʹrjstem peälštemtuåim kääzzkõõzzin di sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuâl
kääzzkõõzzin,
mâʹte
tiõrvâsvuõtthuâlast,
spesiaalpuõccihååidast,
dommkääzzkõõzzâst da jeeʹres puärrsikääzzkõõzzin, lääʹmeskääzzkõõzzin, päärnaisuõjjlummšest da vuäpstõk-kääzzkõõzzin, tõnnalla ko sääʹmǩiõll-lääʹjjest šiõtteet. Sosiaalda tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum lääʹjj 5 § mieʹldd vuõiggâdvuõtt leʹčči kuuitâǥ
rajjuum dommvuuʹd kooʹddin puuʹtʼtum sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid di jeeʹres åʹrnn
Lappi soti-mäddkååʹdd vuuʹdest nåkam sosiaal- ja tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, koid puuʹtʼtet tåʹlǩ
dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn åårrai toiʹmmjemjuâkksin. Lââʹssen äʹššneeʹǩǩest leʹčči
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl Lappi soti-mäddkååʹddest dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn
åårrai toiʹmmjemjuâkksin puuʹtʼtum sosiaal- ja tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid Lappi soti12

mäddkåʹdd lij čuäʹjtam dommvuuʹd kooʹddi aassji ââʹnnemnalla sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl
jäʹrjstummšest uvddum lääʹjj 4 §:st jurddum kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđald.
Sääʹmǩiõll-lääʹjj meâldlaž vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl kuõskči ouddmiârkkân Lappi sotimäddkååʹdd taʹrjjeem ohjjummuž da vuäʹpstõõzz di neʹttäʹššummuž. Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr lij Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kuõskki čååudõõzzstes OKV/1161/1/2018
ǩiõččâm, što toiʹmmjeei neʹttäʹššeemkääzzkõõzzâst lij jeäʹrben tääʹrǩes miârktõs oouʹdeen da
lââʹzzteen vaaldâšm digitalisaatio, ij-ǥa tõt leäkku säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđivuiʹm da
õõutverddsažvuõđin tääʹssteäddast, što tät kääzzkâʹsttemkanaal lij pääccam sääʹmǩiõllsaž
äʹššniiʹǩǩin
õõstǩâni.
Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr
vuäinalm
mieʹldd
Kela
neʹttäʹššeemkääzzkõõzz tääʹrǩesvuõtt da digitalisaatio äukkasvuõtt teäʹddâʹvve säʹmmlai
dommvuuʹdest, ko vuuʹdest lie kuʹǩes kõõsk da tuåimmpääiʹǩ lie occanj veʹrddeeʹl vuuʹd
jânnamtiõđlaž šorrâdvuõʹtte.
2 da 3 paaiʹǩin peäggtum ”ooudpeäʹlnn peäggtum kooʹddivuiʹm” joordčeš õinn nuʹtt-i 1 pääiʹǩest
peäggtum Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kooʹddid ij-ǥa pukid Lappi soti-mäddkååʹdd
voudda kuulli kooʹddid. Suudišttmi da paaiʹǩin peäggtum veʹrǧǧniiʹǩǩi veʹrǧǧvuuʹd käʹtte
kuuitâǥ še Lappi soti-mäddkååʹdd vuuʹd jie-ǥa suudišttmi da peäggtum veʹrǧǧniiʹǩǩi
vuʹvddjuâǥǥtõõllmõõžžid leäkku soti-mäddkåʹddoođummuž diõtt pueʹttmen muttâz. Tiʹnt-a 2
da 3 paaiʹǩi ânnʼjõž sääʹnnhääʹmm õõnči seʹst ouddmiârkkân še Lappi soti-mäddkååʹdd
tueʹjjeem tuʹmmstõõǥǥid kuõskki vaiddlõõzzi ǩiõttʼtõõllmõõžž vaaldâšmsuudišttmest da sotimäddkååʹdd toiʹmmjummuž kuõskki kueʹdlmi ǩiõttʼtõõllmõõžž vuʹvddvaaldâšmkonttrest.
3 §. Meäʹrteeʹlm. Paragraaffâst vääldčeš meädda viiʹttjummuž sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj
meâldlaž säʹmmla meäʹrtelmma da paragraaff ânnʼjõž 2 pääiʹǩ jaukkeʹčeš. Ânnʼjõž sääʹmǩiõllläkka siiʹsǩõttum viiʹttjemšiõttâlm sääʹmteʹǧǧlääʹjj meäʹrtelmma lij vaiggâd tõn diõtt, ko
sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 3 § meâldlaž meäʹrtelm lij õlddsânji čõnnsest sääʹmteeʹǧǧ vaalloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummša da vaal-luʹvddkååʹdd ääʹššest tueʹjjeem tuʹmmstõʹǩǩe.
Vuâđđlääʹjj 17 § 3 momeeʹntest täʹǩǩeet säʹmmlai vuõiggâdvuõđ alggmeeran tuõʹllʼjed da
oouʹdeed jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur. Šiõttâlm staanad säʹmmlai sââʹj jânnam oʹdinakai alggmeeran
tõõzz õhttõõvvi meeraikõskksaž suåppmõõžžin õlmmsa pueʹtti vuõiggâdvuõđeezvuiʹm (PeVM
12/2014 vp). Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ âlgg tieuʹdded tän vuâđđlääʹjj šiõttâlm. Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi
uʹvddmin säʹmmlaid haaʹleet teäʹddeed säʹmmlai sââʹj alggmeeran. Viõǥǥâst åårrai lääʹjj
viiʹttjummuš sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 3 §:e vuäitt uʹvdded tõn fiʹttjõõzz, što tåʹlǩ vaalloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum ooumaž vuäitči sääʹmǩiõll-lääʹjj juʹrddem miõlâst ââʹnned sääʹmǩiõl.
Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 23 b § mieʹldd vaal-loǥstõõǥǥ da tõõzz siskkneei teâđaid ij vuäǯǯ
ââʹnned jeeʹres meärra ko sääʹmteeʹǧǧ vaali tuåimtummša. Tiʹnt-a veʹrǧǧneeʹǩǩest ij leäkku
suåvldemvueʹjjest vuäittmõš tääʹrǩsted ääʹšš, ko vaal-loǥstõk lij kuäʹssjõž vaali tuåimtummša
jurddum loǥstõk vaali jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩin. Håʹt jeät leäkku raportâsttam, što tät leʹčči
tuejjtam vaiggâdvuõđid suåvldemvueʹjjest, vuõiggâdvuõđ ââʹnned sääʹmǩiõl ij õõlǥ pueʹttivuõđâst õhtteed sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 3 § meâldlaž meäʹrtelmma.
Sääʹmǩiõll-lääʹjj šiõtlmid vueiʹtet veʹrddeed še ǩiõll-lääʹjj (423/2003) vaʹstteei šiõtlmid. Ǩiõlllääʹjj 2 § mieʹldd lääʹjj mieʹrren lij staaneed vuâđđlääʹjjest šiõttuum juõʹǩǩka vuõiggâdvuõđ
ââʹnned suudišttmest da jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩest jiiʹjjes ǩiõl, juʹn-a lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõl.
Lääʹjjest jeät leäkku meäʹrtõõllâm lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõllsaž oummu, peʹce lääʹjj täävtõssân lij,
što juõʹǩǩka vuõiggâdvuõđ vuõiggvuõđmeâldlaž suudõõttmõʹšše da šiõǥǥ vaaldšma täʹǩǩeet
ǩiõlâst huõlǩâni di što oummu ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid tieuʹdet nuʹtt, što tõid ij taarbâž jeäʹrben
nuäjjõõttâd.
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Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd lij še ǩiõččâm smiõtldõõǥǥstes 12/2014 vp, što vuõiggâdvuõđ äʹššeed
sääʹmǩiõʹlle veʹrǧǧniiʹǩǩin ij õõlǥ õhtteed sääʹmteʹǧǧlääʹjj säʹmmla meäʹrtelmma da lij âânnam
vieʹltʼteʹmmen, što halltõs seʹlvvat jåʹttlânji taarb muʹtted sääʹmǩiõll-lääʹjj ooudpeäʹlnn čuäʹjtum
nalla. Jeeʹres lääʹjjšiõttummšest jm. kååʹdd vuâđđkääzzkõõzzi riikkvuässõõzzâst uvddum lääʹjj
(1704/2009) 4 § 9 pääiʹǩ (676/2014) meäʹrteeʹlm mieʹldd tõn lääʹjjest juuʹrdet sääʹmǩiõllsain
oummu, kååʹtt lij iʹlmmtam narodteâttriâšldõõǥǥâst da Narodrekisterkõõskõõzz tobdstemtiõttkääzzkõõzzin uvddum lääʹjj 3 §:st jurddum narodteâttriâšldõʹǩǩe jieʹnnǩiõllnes sääʹmǩiõl. Narodteâttriâšldõʹǩǩe lij kuuitâǥ vueiʹttemvuõtt mieʹrǩǩeed tåʹlǩ õõut jieʹnnǩiõl, da tän määiʹnest
sääʹmǩiõllsiʹžžen rekisterõõvvâm oummu lie sääʹmteeʹǧǧ ärvvtõõllmõõžž mieʹldd uuʹccab ko
koon-ne sääʹmǩiõl mainsteei säʹmmla lie. Juõʹǩǩkaž vuäitt friijâld vaʹlljeed jiiʹjjes ǩiõl, jie-ǥa
mieʹrǩǩummšest narodrekisteera leäkku vuõigg vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz. Lââʹssen fiʹttõs
“sääʹmǩiõllsaž” lij tuõđi toʹlǩǩeemväärlaž. Nääiʹt meäʹrteeʹlm ij õõlǥče õhtteed ni narodrekisteera tueʹjjuum jieʹnnǩiõllmieʹrǩǩummša tõn diõtt, ko tät vuäitt rääʹjted ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi
teâuddjummuž tueʹjjeem tääʹzzest. Tän vuâđald viiʹttjummuž sääʹmteeʹǧǧest uvddum läkka
säʹmmlai meäʹrteeʹlm vueʹzzeld eʹtǩǩeet meädda väʹlddemnalla da paragraaff 2 pääiʹǩ jaukkeemnalla.
6 §. Sääʹmǩiõl âânnmõš eeʹttkâʹsttmallaš tuåimmorgaanin. Paragraʹffe lââʹzzteʹčeš sotimäddkååʹdd eeʹttkâʹsttmallaš tuåimmorgaanid. Ko tuâjaid seeʹrdet kooʹddi eeʹttkâʹsttmallaš
tuåimmorgaanin soti-mäddkååʹdd tuåimmorgaanid, säʹmmlain leʹčči vaʹstteei vuõiggâdvuõtt
ââʹnned sääʹmǩiõl ko ääiʹjben kooʹddin.
11 §. Jeäʹrab õõlǥtemvuõđ. Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ da veʹrǧǧniiʹǩǩi õõlǥtemvuõđ lie
lääʹjj 3 lååǥǥ meâldlânji veiddsab säʹmmlai dommvuuʹdest. Šiõttâlm mieʹldd lääʹjj 12-16 §
suåvldet tõin lääʹjj suåvldemvoudda kuulli veʹrǧǧniiʹǩǩi konttrin da jeeʹres tuåimmpaaiʹǩin,
kook lie säʹmmlai dommvuuʹdest. Viõǥǥâst åårrai lääʹjj vuâđđõõttmõõžži mieʹldd, jõs
veʹrǧǧneeʹǩǩest lie konttâr leʹbe jeeʹres tuåimmpääiʹǩ nuʹtt dommvuuʹdest ko tõn åålǥpeäʹlnn še,
tõt õõlǥči jääʹǩǩted 3 lååǥǥ šiõtlmid tåʹlǩ konttrin da tuåimmpaaiʹǩin, kook lie dommvuuʹdest.
Kääzzkõõzz, kook lie Suäʹđjel kååʹdd kõõskõsčõkkpääiʹǩest, lie nuʹtt pääccam 3 lååǥǥ šiõtlmi
suåvldemvuuʹd åålǥpeälla, ko tõk jie leäkku dommvoudda kuulli Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest.
Šiõtlma lââʹzzteʹčeš 2 momeeʹnt, koon mieʹldd Lappi soti-mäddkåʹdd õõlǥči äʹššummšest nåkam
oummin, koon dommkåʹdd lij Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel leʹbe Uccjokk, säʹmmlai dommvuuʹd
åålǥpeäʹlnn še jääʹǩǩted mõõn 12-16 §:st šiõtteet. Nääiʹt staaneʹčeš dommvuuʹd kooʹddin jälsteei
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi seillmõõžž ânnʼjõž tääʹzzest, ko tuâjaid seeʹrdet kooʹddin sotimäddkådda. Muttâz mieʹldd 3 lååǥǥ šiõtlmi suåvldemvuʹvdd veiddan, leša tõõzz lij tarbb, što
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ jie huânnan. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vueʹzzeld
vuõiggâdvuõđ äʹššeed sääʹmǩiõʹlle dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn lij kuuitâǥ mieʹrren rajjeed sosiaalja tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum laaʹjjin.
12 §. Vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl veʹrǧǧniiʹǩǩin. Paragraaff 1 momeeʹnt mieʹldd säʹmmlast
lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned veʹrǧǧneeʹǩǩest äʹššeen vaʹlljummšes mieʹldd lääʹdd- leʹbe sääʹmǩiõl.
Tät vuõiggâdvuõtt ij leäkku rajjuum tåʹlǩ jiiʹjjes äšša. Ođđ 2 momeeʹnt mieʹldd säʹmmlast, koon
dommkåʹdd lij Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel leʹbe Uccjokk, leʹčči vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl
Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧneeʹǩǩest da ouddmiârkkân Lappi soti-mäddkååʹdd jäʹrjstem
peälštemtuåim da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin 11 § meâldlânji še dommvuuʹd
åålǥpeäʹlnn. Mâʹŋŋlest 11 § meâldlaž veiddsab äʹššeemvuõiggâdvuõtt leʹčči tõnnalla še
ouddmiârkkân Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧniiʹǩǩin Suäʹđjel kååʹddest. Sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vueʹzzeld vuõiggâdvuõtt äʹššeed sääʹmǩiõʹlle dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn
leʹčči kuuitâǥ rajjuum sosiaal- ja tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum laaʹjjin nåkam sosiaalda tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, koid puuʹtʼtet tåʹlǩ dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn åårrai tuåimmpaaiʹǩin di nåkam dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn åårrai toiʹmmjemjuâkksin puuʹtʼtum sosiaalda tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, koid Lappi soti-mäddkåʹdd lij čuäʹjtam dommvuuʹd kooʹddi aazzji
14

ââʹnnemnalla sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum lääʹjj 4 §:st jurddum
kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđald.
Lääʹjj 19 § mieʹldd veʹrǧǧneeʹǩǩest šõddi njäälmlaž ǩiõttʼtõõllmest ääʹšš âlgg põrggâd uʹvdded
sääʹmǩiõl siltteei oummu hoiʹddjemnalla. Jõs veʹrǧǧneeʹǩǩest ij leäkku sääʹmǩiõl siltteei
ooumaž, âlgg veʹrǧǧneǩ jäʹrjsted määuʹsteʹmes tuʹlǩǩummuž. Šiõttâlm vuâđđõõttmõõžži mieʹldd
lääʹǩǩeʹtǩǩõõzzin põʹrǧǧeš vaaikted tõõzz, što tuʹlǩǩummuš da jåårǥlâttmõš pääʒʒče siõmmnai
siõmmnai nuʹbbsâjjsaž nääʹllen äʹššneeʹǩǩ da veʹrǧǧneeʹǩǩ kõskksaž õhttvuõđin. Väʹlddvuâkkõssân leʹčči ääʹšš ǩiõttʼtõõllâm sääʹmǩiõʹlle tuʹlǩǩummužtää, jõs tääzz tåʹlǩ leʹčči
vuäittmõš (HE 46/2003 vp). Lääʹǩǩ âânn jeäʹrben seʹst tän täävtõõzz tuärjjeei šiõtlmid
veʹrǧǧneeʹǩǩ tuâjjlažkååʹdd sääʹmǩiõl tääidast da tõn kuõskki ââʹntemkaiʹbbjõõzzin di päälklaž
veʹrǧǧluõvâsvuõđâst da tuâjast peästtmõõžžâst sääʹmǩiõl tääid haʹŋǩǩeem vääras.
Paragraaff 2 momentta lââʹzzteʹčeš Lappi soti-mäddkååʹdd. Šiõttâlm mieʹldd säʹmmlast, kååʹtt
lij 1 momeeʹnt mieʹldd âânnam Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧneeʹǩǩest sääʹmǩiõl, leʹčči
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl še säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn riikk veʹrǧǧniiʹǩǩin teʹl,
ko tõk muuttâsooccâmveʹrǧǧneʹǩǩen ǩiõttʼtâʹlle Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧneeʹǩǩest
tuʹmmjem vuâlla puättam aaʹššid. Muuttâsooccâmveʹrǧǧneʹǩǩen Lappi soti-mäddkååʹdd
vueʹzzeld tuåimče vaaldâšmsuudišttâm, kooi veʹrǧǧvuuʹd juʹn ååʹn käʹtte Lappi soti-mäddkååʹdd
vuuʹd. Suudišttmi vuʹvddjuâǥǥtõõzzid jeät tueʹjjuku soti-mäddkåʹddoođummuž õhttvuõđâst
muttsid. Šiõttâlm õõlǥteʹči seämma veʹrǧǧniiʹǩǩid, kook juʹn ååʹn muuttâsooccâmveʹrǧǧneʹǩǩen
ǩiõttʼtâʹlle dommvuuʹd veʹrǧǧneeʹǩǩest tuʹmmjem vuâlla puättam aaʹššid.
14 §. Sääʹmǩiõl täidd da tõn kuõskki ââʹntemkaiʹbbjõõzz. Paragraaff 2 momeeʹnt
ââʹntemkaiʹbbjõõzz vuällââttčeš kuõskkâd še soti-mäddkååddlaž veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjjlažkååʹdd
soti-mäddkåʹddlääʹjj meâldlaž jäʹrjstõõzzâst. Šiõttâlm vaʹstteʹči täin vuõʹzzin õõlmâsõutstõõzzi
tuâjjlažkååʹddest õõlǥtum ǩiõlltääidast uvddum lääʹjj (424/2003) vaʹstteei šiõttâlm.
Paragraaff 1 momeeʹnt mieʹldd veʹrǧǧneǩ âlgg tuâjjlažkååʹdd kääzzkõʹsse vääʹldeen ââʹnned
huõl tõʹst, što tõn tuâjjlažkåʹdd juõʹǩǩ-i konttrest leʹbe jeeʹres tuåimmpääiʹǩest pâstt
kääzzkâʹstted äʹššniiʹǩǩid še sääʹmǩiõʹlle. Šiõǥǥ vueʹǩǩen sääʹmǩiõllsaž ooccji smeʹllkâttmõʹšše
vueiʹtet ââʹnned ouddmiârkkân sääʹmǩiõl tääidast mahssum ǩiõll-lââʹzz.
16 §. Sääʹmǩiõl âânnmõš kååʹdd da soti-mäddkååʹdd äʹššǩiiʹrjin. Šiõttâlm mieʹldd kååʹddest,
koʹst sääʹmǩiõllsai vueʹss naroodâst lij oouʹdab eeʹjj vuõssmõs peeiʹv leämmaž šuurab ko õhtt
kuälmõs, kååʹdd tuåimmorgaan âlgg ââʹnned še sääʹmǩiõl šiõtlmest peäggtum äʹššǩiiʹrjin. Oʹdinakai kåʹdd, koʹst sääʹmǩiõllsai vueʹss lij vuällam peäggtum kuälmõʹsse, lij Uccjooǥǥ kåʹdd.
Šiõttâlm mieʹldd jeeʹres kååʹddest še kååʹdd tuåimmorgaan âlgg ââʹnned sääʹmǩiõl näkam
äʹššǩiiʹrjines vueiʹnnmes veeidasvuõđ mieʹldd. Alggveärlaž šiõttâlm ouddtuâjai mieʹldd šiõttâlm
kuâskk sääʹmǩiõl ââʹnnem tõin kooʹddin, kooi koontâr lij säʹmmlai dommvuuʹdest. Šiõttâlm lij
miârkteei sääʹmǩiõl ââʹnnem da sääʹmǩiõllsai teâttvuäǯǯam oouʹdeem peäʹlnn da ko sotimäddkåʹddoođummuš mâânn ooudårra, âlgg ainsmâʹtted, što ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ da sotimäddkååʹdd aazzji teâttvuäǯǯamvuõiggâdvuõđ jie huânnʼneʹče, ko tuâjaid seeʹrdet kooʹddin
soti-mäddkådda. Tän määiʹnest šiõtlma eʹtǩǩeet lââʹzztemnalla Lappi soti-mäddkååʹdd. Muttâz
mieʹldd Lappi soti-mäddkåʹdd še õõlǥči ââʹnned sääʹmǩiõl vueiʹnnmes veeidasvuõđ mieʹldd
nåkam påʹrddǩiiʹrjin da jeeʹres äʹššǩiiʹrjin, koid ij õõlǥ uʹvdded privatt äʹššvuäzzliʹžže da koin lij
almmjallaš miârktõs. Leʹčči vuâđđõvvum ââʹnned sääʹmǩiõl aainâs nåkam aaʹššin, koin lij almmjallaš miârktõs, kook kueʹsǩǩe puk soti-mäddkååʹdd vuuʹd, mieʹldd looǥǥeeʹl säʹmmlai
dommvuuʹd. Täʹl leʹčči vuâđđõvvum, što äʹššǩeeʹrjest tueʹjjeet uuʹccmõsân vuänõõzz
sääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõl ââʹnnem tuʹmmjeen leʹčči vuâđđõvvum väʹldded lokku, mõõn jiânnai
vaʹstteei äʹššǩiiʹrjid leät jåårǥlâttam dommvuuʹd kooʹddin sääʹmǩiõlid, što tõi kooʹddi aazzji
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teâttvuäǯǯamvuõiggâdvuõđ jie miârkteeinalla huânnʼneʹče. Lââʹssen šiõtlma eʹtǩǩeet lââʹzztemnalla nuuʹbb momeeʹnt, koʹst šiõtteet Lappi soti-mäddkååʹdd õõlǥtemvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl.
Õõlǥtemvuõtt kuõskči kuuitâǥ tåʹlǩ äʹššǩiiʹrjid, koin lij almmjallaš miârktõõzz lââʹssen jeäʹrab
miârktõs säʹmmlaid. Näkam vuäiʹtte leeʹd ouddmiârkkân sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd påʹrddǩeeʹrj da
soti-mäddkååʹdd jeeʹres sääʹmǩiõllsaž leʹbe säʹmmlai dommvuuʹdest puuʹtʼtum kääzzkõõzzid
leʹbe muđoi jeäʹrben soti-mäddkååʹdd sääʹmnarood kuõskki kõskksaž äʹššǩeeʹrj.
17 §. Jäärnaǩstroiʹttel di riikk, soti-mäddkååʹdd leʹbe kååʹdd vuäʹmstem õhttõõzz. Paragraff
kuõskči mâʹŋŋlest nåkam kääzzkõõzzid puuʹtʼteei õhttõõzzid, koin Lappi soti-mäddkååʹddest lij
mieʹrreemväʹldd.
22 §. Vasttõs jåårǥlâttmõõžžâst leʹbe tuʹlǩǩummšest šõddâm koolain. Paragraaff 2 momeʹntt
kuõskči mâʹŋŋlest Lappi soti-mäddkååʹdd še di nåkam soti-mäddkåʹddõhttâm, koʹst Lappi sotimäddkåʹdd lij vuäzzliʹžžen.
23 §. Jåårǥlõõzz haʹŋǩǩummuš äʹššneeʹǩǩ mäʹhssmen. Paragraff kuõskči mâʹŋŋlest Lappi sotimäddkååʹdd še di nåkam soti-mäddkåʹddõhttâm, koʹst Lappi soti-mäddkåʹdd lij vuäzzliʹžžen.
25 §. Päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõtt da peästtmõš tuâjast sääʹmǩiõl tääid haʹŋǩǩeem vääras. Paragraaff 2 momeʹntt kuõskči mâʹŋŋlest Lappi soti-mäddkååʹdd še di nåkam sotimäddkåʹddõhttâm, koʹst Lappi soti-mäddkåʹdd lij vuäzzliʹžžen.
31 §. Riikk täälʼlaž vasttõs. Riikk täällarvvlõõzzâst âlgg juõʹǩǩ eeʹjj čuäʹjted mieʹrrtieʹǧǧ
riikkveäʹǩǩvuõđid sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvldummšest šõddi jeäʹrab lââʹsskoolai käʹttem diõtt.
Ouddmiârkkân tiõttum äʹššǩiiʹrji jåårǥlâʹttmest jeeʹres sääʹmǩiõlid da täi ǩiõlivuiʹm
teâđtummšest šâʹdde juõʹǩǩ eeʹjj kool sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvldemvoudda kuulli veʹrǧǧniiʹǩǩid.
Veäʹǩǩvuõđ leät miõttâm še sääʹmǩiõl škooultõʹsse vuässõõttmest šõddi sâjjsažvuõttkoolai
kättmõʹšše. Šiõttâlm lij tõnnalla miârkteei sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummuž vueʹzzeld, ko
riikkveäʹǩǩvuõđ ainsmâʹtte ǩiõl âânnmõõžž veʹrǧǧneeʹǩǩest da tõnnalla tän vuõiggâdvuõđ
viõkkšõs teâuddjummuž. Mieʹrren ij kuuitâǥ leäkku, što riikkveäʹǩǩvuõđin käättčeš šõddâm
koolaid obbnes. Riikkveäʹǩǩvuõđ lie vuäittam ooccâd kååʹdd da jeeʹresnallšem õutstõõzz.
Riikkveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯjen ij vueiʹt leeʹd privattooumaž ij-ǥa tuåimmnõmm. Riikk täälʼlaž
vasttõs kuõskči mâʹŋŋlest še Lappi soti-mäddkååʹdd, ko tuâjaid seeʹrdet tõõzz.
32 §. Sääʹmǩiõl sââʹjj måttmin vaaldšemsuõʹrjin. Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuâl di peälštemtuåim jäʹrjstummuž oođeem da soti-mäddkooʹddi vuâđđeem
kuõskki lääʹjjšiõttummšen âânn seʹst sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum lääʹjj.
Tõn 5 § 2 momeeʹntest leät eʹtǩǩääm šiõtteemnalla sääʹmǩiõl ââʹnnmest sosiaal- ja tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin tän nalla: ”Äʹššneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl säʹmmlai
dommvuuʹd kooʹddin puuʹtʼtum sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin di jeeʹres åʹrnn Lappi sotimäddkååʹdd vuuʹdest nåkam sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid puuʹtʼtet tåʹlǩ
dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn åårrai toiʹmmjemjuâkksin. Lââʹssen äʹššneeʹǩǩest lij
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl Lappi soti-mäddkååʹddest dommvuuʹd kooʹddi åålǥpeäʹlnn
åårrai toiʹmmjemjuâkksin puuʹtʼtum sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid Lappi sotimäddkåʹdd lij čuäʹjtam dommvuuʹd kooʹddi äʹššniiʹǩǩi ââʹnnemnalla 4 §:st jurddum kääzzkõõzzi
âsttjemvuõđ vuâđald. Vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl šiõtteet muđoi sääʹmǩiõll-lääʹjjest
(1086/2003).” Viiʹttjemšiõttâlm ooudpeäʹlnn peäggtum sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum lääʹjj šiõtlma lij luândstes informatiivlaž, leša tarbbsõs, ko tõt tueʹjjeem
tääʹzzest rajjad vueʹzz Lappi soti-mäddkååʹdd jäʹrjstemvasttõõzzâst åårrai sosiaal- da
tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin sääʹmǩiõll-lääʹjj suåvldemvuuʹd åålǥpeälla. Viiʹttjemšiõtlmin
koʹrvveʹčeš oouʹdab viiʹttjemšiõttâlm puõccji sââʹjest da vuõiggâdvuõđin uvddum läkka
(785/1992) da sosiaalhuâl äʹššneeʹǩǩ sââʹjest da vuõiggâdvuõđin uvddum läkka (812/2000).
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1.
Soti-mäddkåʹddlääʹǩǩ
5 lååkk
Soti-mäddkååʹdd jälsteeʹji vuässõõttâmvuõiggâdvuõtt
33 §
Meersažǩiõll-luʹvddkåʹdd da sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd
Kueiʹtǩiõllsaž
soti-mäddkååʹddest
lij
meersažǩiõll-luʹvddkåʹdd.
Luʹvddkååʹdd
luʹvddkåʹddneʹǩǩen vaalšet soti-mäddkååʹdd ǩiõlluuʹccbõs jouʹǩǩe kuulli jälsteeʹjid eeʹttǩeei
oummuid.
Meersažǩiõll-luʹvddkååʹdd tuâjjan lij:
1) čiõlggeed, ärvvtõõllâd da ceäʹlǩǩed tõʹst, mäʹhtt soti-mäddkåʹddväʹlddõõzz tuʹmmstõõǥǥ
vaaikte ǩiõllʼlai vuõiggâdvuõđi nääʹl teâuddjummša;
2) čiõlggeed, ärvvtõõllâd da meäʹrtõõllâd soti-mäddkååʹdd uuʹccbõs joouk ǩiõlin taʹrjjeem
kääzzkõõzzi taarb di seuʹrrjed täi kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da šlaaj;
3) čiõlǥtõõzzi, ärvvtõõllmõõžži da seuʹrrjummuž vuâđald tuejjeed soti-mäddkåʹddhalltõʹsse
ehdtõõzzid tuåimmân ǩiõlluuʹccbõs joouk kääzzkõõzzi da kääzzkâʹsttemkuällsi ooudâsviikkmõššân di tuâjjlažkååʹdd ǩiõlltäiddõõlǥtummšin da ǩiõlltääid ooudâsviikkmõõžžâst; di
4) tuejjeed ehdtõõzzid kueiʹtǩiõllsai mäddkooʹddi õhttsažtuâj da tuâjj-juâkkmõžž kuõskki
suåpp-mõõžž siiskõõzzâst, uʹvdded suåppmõõžžâst ceâlkalm soti-mäddkåʹddväʹlddõʹsse di
seuʹrrjed suåppmõõžž teâuddjummuž.
Luʹvddkååʹddest vueiʹtte leeʹd še jeeʹres vaaldšemvuâkkõõzzâst mieʹrruum tuâj.
Luʹvddkååʹdd âlgg uʹvdded piirieeʹjji soti-mäddkåʹddhalltõʹsse čiõlǥtõs ǩiõlluuʹccbõs joouk
kääzzkõõzzi teâuddjummšest. Soti-mäddkåʹddhalltõs õudd soti-mäddkåʹddväʹlddõʹsse ceâlkalm
tuåimin, koid luʹvddkååʹdd uʹvddem čiõlǥtõs õudd määin.
Soti-mäddkååʹddest, koozz kooll saaʹmi dommvõudda kuulli kåʹdd, lij sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd.
Luʹvddkååʹdd luʹvddkåʹddneʹǩǩen vaalšet sääʹmǩiõllsaid oummuid. Uuʹccmõsân õhtt kuälmad
vuäʹss luʹvddkåʹddniiʹǩǩin âlgg nõõmeed sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem oummuin. Luʹvddkådda
suåvldet muđoi mâiʹd ooudâst šiõtteet meersažǩiõll-luʹvddkååʹddest.
—————
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2.
Lääʹǩǩ
sosiaal- ja tiõrvâsvuõtthuõl riâššmõõžžâst
1 lååkk
Takai šiõttõõzz
4§
Kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt da âsttjemvuõtt
Sosiaal- ja tiõrvâsvuõtthuõll âlgg plaanad da čõõđted siiʹsǩest, veeidasvuõđâst da šlaajâst
nåkkmen ǥu ääʹššlai tarbb soti- mäddkååʹddest õõlǥat. Kääzzkõõzz âʹlǧǧe čõõđted õõutverddsen, õʹhtte šiõttõttum kääzzkõsceâlaivuõttân de soti -mäddkååʹdd narood taarbid lokku
vääʹldeen ââlda ääʹššlaid. Kääzzkõõzzid noʹrre soti- mäddkååʹdd vuuʹdin šuurbid ceâlaivuõđid
tâʹl, ǥu kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt da šlaaj staanmõš õõlǥte spesiaalsilttummuš leʹbe kaallšõs
invstummšid leʹbe ǥu kääzzkõõzzi toolkvâs, teäʹǧǧââʹnnemvaikktõs da viõkkâs čõõđtummuš
õõlǥte tõn. Kääzzkõõzzi noorrmest šuurbid ceâlaivuõʹđid väʹlddkåʹdden da soti- mäddkooʹddi
suåppmõõžž vuâđain šiõttee 9, 34 ja 37 §:in.
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid čõõđteʹmmen âlgg ooudeed cõõǥteʹmvuõtt.
5§
Kääzzkõõzzi ǩiõll
Sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll âlgg riâššâd še läädd- da ruõccǩiõllân kueʹhttǩiõllsast sotimäddkååʹddest nuʹtt, štõ ääʹššlaž vuäǯǯ tõid jiijjâz vaʹlljeem ǩiõlin, lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõlin.
Õõutǩiõllsast soti- mäddkååʹddest sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll reäʹšše soti- mäddkååʹdd
ǩiõlin. Ǩiõll- lääʹjjest (423/2003) šiõttee ääʹššla vuõiggâdvuõđâst ââʹnned jiijjâz ǩiõll, pueʹtted
kolljen, vuäǯǯad tuåimtõsǩeeʹrjes lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõllân de vuõiggâdvuõđâst tuʹlǩǩõʹsse.
Ääʹššlast lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmmǩiõll säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin harjjtâʹttem
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, de Lappi soti- mäddkååʹdd vuuʹdest nåkkmin sosiaal- da
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid harjjte pâi dommvuuʹdi kooʹddi oolǥbeäʹlnn åårrai
tuåimmjemõhttõõǥǥin. Lââʹssen ääʹššlast lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmmǩiõl Lappi sotimäddkååʹddest dommvuuʹd kooʹddi oolǥbeäʹlnn åårrai tuåimmjemõhttõõǥǥin harjjtâʹttem sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, koid Lappi soti- mäddkåʹdd lij čuäʹjtam dommvuuʹdi aassji
ââʹnnemnalla 4 §:ast mieʹrruum kääzzkõõzzi âsttjemvuõđ vuâđain. Vuõiggâdvuõđâst ââʹnned
sääʹmmǩiõll šiõttee muđoi sääʹmmǩiõll -lääʹjjest (1086/2003).
Ǥu sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl personkåʹdd ij siõltted ääʹššla ââʹnnem ǩiõl leʹbe ääʹššlaž ij
aicc- leʹbe mainstemvââʹǩǩ leʹbe jeeʹres määin diõtt ij vueiʹt šõddâd fiʹttjummšen, lij tõn
lââʹssen, mõõn 1 da 2 momeeʹntest šiõttee, kääzzkõõzzid uʹvddmen vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd
âlgg huõlted tuʹlǩǩummšest da tuulk haʹŋǩǩummšest.
Sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl riâššmen lij lââʹssen huõlted tõʹst, štõ Tâʹvvjânnmi meerla vueiʹtte
ââʹnned jiijjâz, leʹbe lääʹdd-, islantt-, taarr-, ruõcc leʹbe danskk-ǩiõl Tâʹvvjânnmalai sosiaalkääzzkõs- suåppmõõžž (96/1996) 5 artikla õõlǥtemnalla.
—————
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7.
Lääʹǩǩ
soti-mäddkooʹddi teäggtummšest
3 lååkk
Sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl tuâjai teäggtõs
20 §
Sääʹmǩiõllsažvuõttlââʹss
Sääʹmǩiõllsažvuõđ vuâđald meäʹrtâʹvve soti-mäddkååʹdd laʹsǩǩeemnallšeeʹm kuul laʹsǩǩeet
ǩeärddeeʹl tõn soti-mäddkååʹdd, koʹst liâ saaʹmi dommvuuʹd kååʹdd, sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji
mieʹrr sääʹmǩiõllsažvuõđ vuâđđhõõʹddin. Soti-mäddkååʹdd sääʹmǩiõllsai jälsteeʹji mieʹrr
meäʹrtââvv Statistikk-kõõskõõzz meer-raajâs-statistiikk vääraihåiddeeʹjj oudldõõʹsti eeʹjj oudldem eeʹjj loopp teâđai mieʹldd.
—————
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35.
Lääʹǩǩ
sääʹmǩiõll-lääʹjj muʹttmest
Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
kååʹmtet sääʹmǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 3 § 2 pääiʹǩ,
muuʹttet 2 § 1 momeeʹnt, 6 § 1 momeeʹnt, 12 § 2 momeeʹnt, 14 § 2 momeeʹnt, 16 da 17 §, 22
§ 2 momeeʹnt, 23 §, 25 § 2 momeeʹnt di 31 ja 32 §, nåkmen ko tõin lij 2 § 1 momeʹntt lääʹjjest
1340/2014 da vueʹssen laaʹjjin 1205/2019 da 1137/2019, da
lââʹzztet 11 § 2 momeeʹnt tännalla:
2§
Lääʹjj suåvldemvuʹvdd
Veʹrǧǧneeʹǩǩ, koid tän lääʹjj suåvldet, lie:
1) Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kooʹddi veʹrǧǧneeʹǩǩ, nåkam kåʹddõhttmi
veʹrǧǧneeʹǩǩ, koin kååʹtt-ne täin kooʹddin lij vuäzzliʹžžen; Lappi soti-mäddkååʹdd veʹrǧǧneeʹǩǩ
di nåkam soti-mäddkåʹddõhttmi veʹrǧǧneeʹǩǩ, koin Lappi soti-mäddkåʹdd lij vuäzzliʹžžen;
2) tõk suudišttâm da riikk piirâs- da pääiklažvaaldâšm veʹrǧǧneeʹǩǩ, kooi veʹrǧǧvoudda
ooudpeäʹlnn peäggtum kååʹdd obbnes leʹbe biõʹǩǩi koʹlle;
3) tõk vuʹvddvaaldâšmkonttâr di jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da pirrõskõõskõõzz, kooi
tuåimmvoudda ooudpeäʹlnn peäggtum kååʹdd obbnes leʹbe biõʹǩǩi koʹlle, da tõi õhttvuõđâst
toiʹmmjeei tuåimmorgaan;
4) sääʹmteʹǧǧ, sääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd da sääʹmlääʹjj (253/1995) 42 §:st jurddum
siidsååbbar;
5) riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler da eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumaž;
6) õõʹnnʼjiäʹššooumaž, õõʹnnʼjireiddluʹvddkåʹdd, õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ, tääʹssärvvväʹlddneǩ, õõutverddsažvuõtt- da tääʹssärvvluʹvddkåʹdd, teâttsuõjjväʹlddneǩ da
teâttsuõjjluʹvddkåʹdd;
7) Åålǥasmetteemstrooiʹtel, Piiđvaaldâšm, Meerjeältõkstrooiʹtel, Mäddmetteemstrooiʹtel,
Digi- da narodteâttkoontâr di Mäddtäällniiʹǩǩi jeältõkstrooiʹtel;
8) tõk riikk vaaldâšmveʹrǧǧneeʹǩǩ, kook muuttâsooccâmveʹrǧǧneʹǩǩen ǩiõttʼtâʹlle
ooudpeäʹlnn peäggtum vaaldâšmveʹrǧǧneeʹǩǩest tuʹmmjem vuâlla puättam aaʹššid.
6§
Sääʹmǩiõl âânnmõš eeʹttkâʹsttmallaš tuåimmorgaanin
Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kooʹddi da Lappi soti-mäddkååʹdd tuåimmorgaani
sääʹmvuäzzlain lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl såbbrin di ǩeerjlaž ceâlklmin, koid õhtteet
påʹrddǩerjja. Seämma kuâskk riikk luʹvddkooʹddi, komiteai, tuâjj-joouki da vaʹstteei
määŋgvuäzzlaž tuåimmorgaani sääʹmvuäzzlaid säʹmmlai dommvuuʹdest da säʹmmlaid jeäʹrben
kuõskki aaʹššid ǩiõttʼtõõleen še tõn åålǥpeäʹlnn. Paalǥâskooʹddi õhttõõzz da tõn halltõõzz såbbra
vuässõõtti säʹmmlast lij vaʹstteeinalla vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl.
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11 §
Jeäʹrab õõlǥtemvuõđ
Lappi soti-mäddkåʹdd âlgg äʹššummšest nåkam oummin, koon dommkåʹdd lij Jeänõk, Aanar,
Suäʹđjel leʹbe Uccjokk, säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn še jääʹǩǩted mâid 12 – 16 §:st šiõtteet.
12 §
Vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl veʹrǧǧniiʹǩǩin
Seämma vuõiggâdvuõtt lij säʹmmlast säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn še riikk veʹrǧǧniiʹǩǩin
teʹl, ko täk muuttâsooccâmveʹrǧǧneʹǩǩen ǩiõttʼtâʹlle Lappi soti-mäddkååʹdd leʹbe dommvuuʹd
veʹrǧǧneeʹǩǩest tuʹmmjem vuâlla puättam aaʹššid.
14 §
Sääʹmǩiõl täidd da tõn kuõskki ââʹntemkaiʹbbjõõzz
Sääʹmǩiõl tääid vueiʹtet piijjâd ǩiõlltääid kuõskki ââʹntemkaiʹbbjõssân riikk veʹrǧǧniiʹǩǩi
tuâjjlažkådda laaʹjjin leʹbe lääʹjj nuäjja riikksuåvtõõzz leʹbe ääʹššvuäʹmsteei ministeria asetõõzzin di soti-mäddkååddlaž da kååddlaž veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjjlažkådda soti-mäddkåʹddlääʹjj
(xx/202x) da kåʹddlääʹjj (365/1995) meâldlaž jäʹrjstõõzzâst, jõs jeät näkam ââʹntemkaiʹbbjõõzz
šiõttuku laaʹjjin leʹbe lääʹjj nuäjja. Sääʹmǩiõl tääid ǩiõččât jeäʹrab merittân, håʹt tõt ij leäkku
pijjum veeʹrj, tuåim leʹbe tuâj ââʹntemkaiʹbbjõssân.
16 §
Sääʹmǩiõl âânnmõš kååʹdd da soti-mäddkååʹdd äʹššǩiiʹrjin
Kååʹddest, koʹst sääʹmǩiõllsai vueʹss oummin lij oouʹdab eeʹjj vuõssmõs peeiʹv leämmaž šuurab ko õhtt kuälmõs, kååʹdd tuåimmorgaan âlgg ââʹnned še sääʹmǩiõl nåkam påʹrddǩiiʹrjin da
jeeʹres äʹššǩiiʹrjin, koid ij leäkku mieʹrr uʹvdded privatt äʹššvuäzzliʹžže da koin lij almmjallaš
miârktõs. Jeeʹres kååʹddest še kååʹdd tuåimmorgaan da Lappi soti-mäddkååʹddest sotimäddkååʹdd tuåimmorgaan âlgg ââʹnned sääʹmǩiõl näkam äʹššǩiiʹrjines vueiʹnnmes veeidasvuõđ
mieʹldd.
Lââʹssen Lappi soti-mäddkååʹdd tuåimmorgaan âlgg ââʹnned še sääʹmǩiõl påʹrddǩiiʹrjin da
jeeʹres äʹššǩiiʹrjin, koid ij leäkku mieʹrr uʹvdded privatt äʹššvuäzzliʹžže da koin lij almmjallaš
miârktõs, jõs ääʹššest lij jeäʹrab miârktõs säʹmmlaid.
17 §
Jäärnaǩstroiʹttel di riikk, soti-mäddkååʹdd leʹbe kååʹdd vuäʹmstem õhttõõzz
Riikk jäärnaǩstroiʹttel di nåkam kääzzkõõzz puuʹtʼteei õhttõs, koʹst riikkâst, Lappi sotimäddkååʹddest leʹbe õõut leʹbe määŋg 2 § 1 momeeʹnt 1 pääiʹǩest peäggtum kååʹddest lij
mieʹrreemväʹldd, âlgg säʹmmlai dommvuuʹdest uʹvdded tän lääʹjjest oudldum ǩiõlʼlaž
kääzzkõõzz da teâđted oummid še sääʹmǩiõʹlle toiʹmmjummuž šlaaj da äʹššõhttvuõđ oudldem
veeidasvuõđ mieʹldd da naaʹlin, koon obbvuõttân ärvvtõõleeʹl jeät vuåittu ââʹnned
jäärnaǩstroiʹttel leʹbe õhttõõzz peäʹlnn toolkteʹmmen. Ko riikk jäärnaǩstrooiʹtel håidd
veʹrǧǧneǩtuâj, tõõzz suåvldet, mâiʹd tän lääʹjjest šiõtteet veʹrǧǧneeʹǩǩest.
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22 §
Vasttõs jåårǥlâttmõõžžâst leʹbe tuʹlǩǩummšest šõddâm koolain
Soti-mäddkåʹdd, soti-mäddkåʹddõhttâm, kåʹdd, kåʹddõhttâm leʹbe aaʹrhelkåʹdd leʹbe
sieʹbrrkåʹdd vaʹsttad 4-6, 12, 13, 15, 16 da 30 §:st jurddum tuåimtem- leʹbe jeeʹres äʹššǩeeʹrj
tueʹjjummšest leʹbe jåårǥlâttmõõžžâst di tuʹlǩǩummšest šõddi koolain.
23 §
Jåårǥlõõzz haʹŋǩǩummuš äʹššneeʹǩǩ mäʹhssmen
Jõs riikk, soti-mäddkååʹdd, soti-mäddkåʹddõhttâm, kååʹdd leʹbe kåʹddõhttâm veʹrǧǧnekka leʹbe
ceerkvallaš veʹrǧǧnekka lij kuõđđum sääʹmǩiõllsaž äʹššǩeʹrjj, håʹt äʹššneeʹǩǩest ij leäkku
vuõiggâdvuõtt ââʹnned sääʹmǩiõl täin veʹrǧǧniiʹǩǩin, âlgg veʹrǧǧneǩ taarb mieʹldd haʹŋǩǩeed
mâŋŋa äʹššneeʹǩǩ kuullmest tän mäʹhssmen äʹššǩeeʹrjest jåårǥlõõzz veʹrǧǧneeʹǩǩ ââʹnnem
ǩiõʹlle.
25 §
Päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõtt da peästtmõš tuâjast sääʹmǩiõl tääid haʹŋǩǩeem vääras
Lappi soti-mäddkååʹdd, soti-mäddkåʹddõhttâm, 2 § 1 momeeʹntest jurddum kååʹdd leʹbe
kåʹddõhttâm da nåkam 2 § 1 momeeʹnt 2 da 3 pääiʹǩest jurddum riikk veʹrǧǧneeʹǩǩ tuâjast
kääzzkõʹsttja, koon veʹrǧǧvuuʹdest vueʹss lij säʹmmlai dommvuuʹdest, di Paalǥâskooʹddi
õhttõõzz tuâjjlažkådda kuullʼja vueiʹtet miõttâd päälklaž veʹrǧǧluõvâsvuõđ leʹbe peästtmõõžž
tuâjast veʹrǧǧtuâjai håiddam diõtt taarbšum sääʹmǩiõl tääid haʹŋǩǩeem vääras, jõs son lij reâuggam tän tuâjjuʹvddi kääzzkõõzzâst uuʹccmõsân eeʹjj ääiʹj. Riikksuåvtõõzz asetõõzzin vueiʹtet
šiõtteed jeeʹres veʹrǧǧluõvâsvuõđ leʹbe tuâjast peästtmõõžž määinain.
31 §
Riikk täälʼlaž vasttõs
Riikk täällarvvlõʹsse âlgg väʹldded mieʹrrtieʹǧǧ riikkveäʹǩǩvuõđid soti-mäddkådda, kooʹddid,
sieʹbrrkooʹddid, säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddid di 18 §:st jurddum privatt oummid tän
lääʹjj suåvldummšest šõddi jeäʹrab lââʹsskoolai käʹttem diõtt.
32 §
Sääʹmǩiõl sââʹjj måttmin vaaldšemsuõʹrjin
Säʹmmlai vuõiggâdvuõđâst vuäǯǯad vuâđđškooul- da jeeʹres mättʼtõõzz jiiʹjjez jieʹnnǩiõʹlle,
sääʹmǩiõl mättʼtummšest di sääʹmǩiõlâst mättʼtemǩiõllân, mättaunnsen da tuʹtǩǩõsǩiõllân šiõtteet jeäʹrben.
Säʹmmlai vuõiggâdvuõđâst vuäǯǯad peiʹvvhååid jiiʹjjez jieʹnnǩiõʹlle šiõtteet päärnai
peiʹvvhååidast uvddum lääʹjjest (36/1973).
Vuõiggâdvuõđâst ââʹnned sääʹmǩiõl sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzin šiõtteet tän
lääʹjj lââʹssen sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl jäʹrjstummšest uvddum lääʹjjest (xx/202x).
____________

22

